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O homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem 

é o mundo do homem, o Estado, a sociedade (MARX, 2013, p.151). 

 

A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o 

homem suporte grilhões desprovidos de fantasias ou consolo, mas 

para que se desvencilhe deles e a flor viva desabroche. A crítica da 

religião desengana o homem a fim de que ele pense, aja, configure a 

sua realidade como um homem desenganado, que chegou à razão, a 

fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno do seu verdadeiro 

sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem 

enquanto ele não gira em torno de si mesmo (MARX, 2013, p.151).  
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RESUMO 

 

MASCARENHAS, N.B. Estado, política de saúde e trabalho da enfermeira na Bahia 

(1925-1951). 2018. 157 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, 2018.  

 

 

Trata-se de um estudo histórico cujo objetivo foi analisar a relação entre Estado e trabalho da 

enfermeira na Bahia, entre 1925 e 1951. Os dados foram coletados no Arquivo Público do 

Estado da Bahia, na biblioteca da Escola Estadual de Saúde Pública Professor Francisco 

Peixoto Magalhães Netto, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia e na Biblioteca 

Universitária de Saúde Professor Álvaro Rubim de Pinho, da Universidade Federal da Bahia. 

Os documentos que constituíram o corpus documental da pesquisa foram documentos 

oficiais, discursos de dirigentes de Estado, extratos de jornais e revistas, imagens fotográficas 

e trabalhos acadêmicos relacionados ao objeto de estudo. Os resultados apontam que o 

trabalho da enfermeira na Bahia foi inserido no aparelho de Estado da saúde para 

operacionalizar ações de educação sanitária, visita domiciliar e vigilância higiênica (vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária), sendo que essas ações constituíram o trabalho da 

enfermeira na saúde pública baiana entre 1925 e 1951. Neste sentido, a força de trabalho da 

mulher/enfermeira foi utilizada pelo Estado inequivocamente para difundir os preceitos do 

higienismo; para fiscalizar in loco os comportamentos e as condições de vida e saúde da 

população; para aplicar medidas corretivas e punitivas em caso de descumprimento do código 

sanitário; para servir de elo entre o serviço de saúde e a comunidade; para auxiliar o trabalho 

homem/médico; e, por fim, para facilitar o cumprimento das ordens médico-sanitárias. Em 

razão disso, o trabalho da mulher/enfermeira era fundamental para operacionalizar a 

domesticação dos corpos, a higienização da vida da população e o controle social pretendido 

por frações da classe dominante, particularmente da elite médica higienista brasileira. 

Ressalta-se que no campo da saúde pública, a enfermeira era uma funcionária de carreira, 

hierarquicamente inferior ao homem/médico e cujo salário era inferior quando comparado ao 

das demais carreiras masculinas que exigiam diploma de qualificação (médicos, 

farmacêuticos, dentistas e engenheiros), o que revela a divisão sexual do trabalho existente no 

aparelho de Estado da saúde. Além da divisão sexual do trabalho, verificou-se também a 

existência da divisão social e técnica do trabalho em enfermagem, que se expressavam a partir 

da divisão do trabalho em enfermagem em três tipos de enfermeiras, que tinham atribuições, 

salários e ocupavam lugares diferentes na hierarquia do órgão estadual da saúde. Conclui-se 

que o trabalho da enfermeira foi um dos mecanismos de controle social utilizado pelo Estado 

para regular e disciplinar a vida da sociedade, consoante o projeto higienista da elite médica 

brasileira e os interesses político-econômicos da classe social dominante. Nestes termos, a 

qualificação da força de trabalho feminina e a posterior institucionalização do trabalho da 

enfermeira foram estratégias utilizadas para viabilizar a execução da política estatal de saúde 

entre os anos 1920 e 1940. 

 

Palavras-chave: Estado; Política de saúde; Trabalho da enfermeira; História da enfermagem.  
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ABSTRACT 

 

MASCARENHAS, N.B. State, health policy and nurse work in Bahia (1925-1951). 2018. 

157 f. Thesis (Doctorate in Nursing) - Nursing School of the University Federal of Bahia 

(Universidade Federal da Bahia: UFBA), Salvador, 2018. 

 

 

This is a historical study whose objective was to analyze the relationship between the State 

and the work of the nurse in Bahia between 1925 and 1951. The data were collected in the 

Public Archive of the State of Bahia, in the library of the State School of Public Health 

Professor Francisco Peixoto Magalhães Netto, in the Public Library of the State of Bahia and 

in the University Library of Health Professor Álvaro Rubim de Pinho, of the Federal 

University of Bahia. The documents that constituted the documentary corpus of the research 

were official documents, speeches of state leaders, extracts from newspapers and magazines, 

photographic images and academic works related to the object of study. The results indicate 

that the work of the nurse in Bahia was inserted in the health state apparatus to operationalize 

actions of health education, home visit and hygiene surveillance (epidemiological surveillance 

and sanitary surveillance), and these actions constituted the work of the nurse in public health 

Bahiana between 1925 and 1951. In this sense, the work force of the woman / nurse was used 

by the State unequivocally to spread the hygiene precepts; to monitor in loco the behaviors 

and the conditions of life and health of the population; to apply corrective and punitive 

measures in case of noncompliance with the sanitary code; to serve as a link between the 

health service and the community; to assist the work man / doctor; and, finally, to facilitate 

compliance with the medical and sanitary orders. Because of this, the work of the woman / 

nurse was fundamental to operationalize the domestication of the bodies, the hygiene of the 

life of the population and the social control sought by fractions of the ruling class, particularly 

the Brazilian medical hygienist elite. It should be noted that in the field of public health the 

nurse was a career employee, hierarchically inferior to the man / doctor, and whose salary was 

lower when compared to other male careers requiring qualification (doctors, pharmacists, 

dentists and engineers ), which reveals the sexual division of labor existing in the state 

apparatus of health. In addition to the sexual division of labor, there was also the existence of 

the social and technical division of nursing work, which was expressed through the division 

of nursing work into three types of nurses, who had attributions, salaries and occupied 

different places in the hierarchy of the state health agency. It is concluded that the work of the 

nurse was one of the mechanisms of social control used by the State to regulate and discipline 

the life of society, according to the hygienist project of the Brazilian medical elite and the 

political-economic interests of the dominant social class. In these terms, the qualification of 

the female labor force and the later institutionalization of the nurse's work were strategies 

used to enable the implementation of state health policy between 1920 and 1940. 

 

Key words: State; Health policy; Nurse work; Nursing history 
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RESUMEN 

 

MASCARENHAS, N.B. Estado, política de salud y trabajo de la enfermera en Bahía. 

2018. 157 f. Tesis (Doctorado en Enfermería) - Escuela de Enfermería de la Universidad 

Federal de Bahía, Salvador, 2018.  

 

Se trata de un estudio histórico cuyo objetivo fue analizar la relación entre Estado y trabajo de 

la enfermera en Bahía, entre 1925 y 1951. Los datos fueron recolectados en el Archivo 

Público del Estado de Bahía, en la biblioteca de la Escuela Estadual de Salud Pública Profesor 

Francisco Peixoto En la Biblioteca Pública del Estado de Bahía y en la Biblioteca 

Universitaria de Salud Profesor Álvaro Rubim de Pinho, de la Universidad Federal de Bahía. 

Los documentos que constituyeron el corpus documental de la investigación fueron 

documentos oficiales, discursos de dirigentes de Estado, extractos de periódicos y revistas, 

imágenes fotográficas y trabajos académicos relacionados al objeto de estudio. Los resultados 

apuntan que el trabajo de la enfermera en Bahía fue insertado en el aparato de Estado de la 

salud para operacionalizar acciones de educación sanitaria, visita domiciliar y vigilancia 

higiénica (vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria), siendo que esas acciones 

constituyeron el trabajo de la enfermera en la salud pública entre 1925 y 1951. En este 

sentido, la fuerza de trabajo de la mujer / enfermera fue utilizada por el Estado 

inequívocamente para difundir los preceptos del higienismo; para fiscalizar in loco los 

comportamientos y las condiciones de vida y salud de la población; para aplicar medidas 

correctivas y punitivas en caso de incumplimiento del código sanitario; para servir de eslabón 

entre el servicio de salud y la comunidad; para auxiliar el trabajo hombre / médico; y, por 

último, para facilitar el cumplimiento de las órdenes médico-sanitarias. En consecuencia, el 

trabajo de la mujer / enfermera era fundamental para operacionalizar la domesticación de los 

cuerpos, la higienización de la vida de la población y el control social pretendido por 

fracciones de la clase dominante, particularmente de la elite médica higienista brasileña. En el 

campo de la salud pública, la enfermera era una funcionaria de carrera, jerárquicamente 

inferior al hombre / médico, y cuyo salario era inferior en comparación con el de las demás 

carreras masculinas que exigían diploma de calificación (médicos, farmacéuticos, dentistas e 

ingenieros , lo que revela la división sexual del trabajo existente en el aparato de estado de 

salud. Además de la división sexual del trabajo, se verificó también la existencia de la 

división social y técnica del trabajo en enfermería, que se expresaba a partir de la división del 

trabajo en enfermería en tres tipos de enfermeras, que tenían asignaciones, salarios y 

ocupaban lugares diferentes la jerarquía del órgano estatal de salud. Se concluye que el 

trabajo de la enfermera fue uno de los mecanismos de control social utilizado por el Estado 

para regular y disciplinar la vida de la sociedad, según el proyecto higienista de la elite 

médica brasileña y los intereses político-económicos de la clase social dominante. En estos 

términos, la calificación de la fuerza de trabajo femenina y la posterior institucionalización 

del trabajo de la enfermera fueron estrategias utilizadas para viabilizar la ejecución de la 

política estatal de salud entre los años 1920 y 1940. 

 

Palablas clave: Estado; Política de salud; Trabajo de la enfermera; Historia de la enfermería. 
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INTRODUÇÃO 

 
Na historiografia sobre a enfermagem baiana, é consenso que a institucionalização da 

formação profissional da enfermeira na Bahia iniciou-se em 1946, com a criação da Escola de 

Enfermagem e Serviços Sociais
1
, futura Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Bahia (EEUFBA). Certamente, a criação dessa Escola foi um fato relevante dado que essa 

organização proporcionou a implantação de um modelo profissional na formação de 

enfermeiras (o modelo intitulado enfermagem moderna) e contribuiu para a expansão do 

campo da enfermagem no estado da Bahia e no Brasil.  

Nesse sentido, a EEUFBA é historicamente importante tanto para a institucionalização 

da formação profissional da enfermeira como também para a qualificação do trabalho dessa 

profissional em âmbito estadual. Por outro lado, evidências históricas identificadas 

recentemente apontam que a partir de 1925, no bojo de uma reforma sanitária para modernizar 

a burocracia da saúde, o Estado baiano investiu na qualificação do trabalho da 

mulher/enfermeira para viabilizar a execução de sua política de saúde pública. 

O primeiro e até então único estudo histórico identificado que revelou esse fato foi o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação em Enfermagem da autoria de 

Fernanda Mota Ramos, cujo título é “A Enfermeira na História da Vigilância Epidemiológica 

no Estado da Bahia” (RAMOS, 2011). Segundo essa autora, no âmbito da modernização 

institucional da saúde pública baiana iniciada em 1925, criou-se um Serviço de Enfermeiras 

Sanitárias e uma Escola de Enfermeiras na estrutura da recém-criada Subsecretaria de Saúde 

e Assistência Pública (SSAP)
2
. 

No Código Sanitário de 1925
3
, o primeiro do estado da Bahia (NERY, 1982), o 

Serviço de Enfermeiras Sanitárias foi concebido como um órgão anexo à Diretoria de 

Epidemiologia e Profilaxia Geral, cujas ações eram focadas no controle e na qualificação do 

trabalho das enfermeiras no campo da saúde pública. A gestão desse órgão seria assumida por 

uma enfermeira-chefe diplomada pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de 

Saúde Pública (EEDNSP), atual Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Por fim, o Serviço de Enfermeiras Sanitárias seria composto por 

enfermeiras distritais, enfermeiras sanitárias e um servente datilográfico, além da enfermeira-

chefe, que seria escolhida pelo Subsecretário da Saúde para dirigir esse Serviço. Todas as 

                                                           
1
 Decreto-Lei n. 8.779, de 22 de Janeiro de 1946 (BRASIL, 1946). 

2
 Lei estadual n. 1.811, de 29 de julho de 1925 (BAHIA, 1925a). 

3
 Decreto n. 4.144, de 20 de novembro de 1925 (BAHIA, 1925b). 
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funcionárias vinculadas ao Serviço de Enfermeiras Sanitárias, excetuando-se a enfermeira-

chefe, deveriam ser contratadas mediante concurso público (BAHIA, 1925b).  

Em relação à Escola de Enfermeiras, essa foi instituída para formar enfermeiras 

profissionais (gerais ou especializadas)
4
 que trabalhariam exclusivamente nos serviços sob a 

responsabilidade da SSAP. O currículo dessa Escola e os critérios para escolha das alunas 

eram semelhantes ao da EEDNSP (BAHIA, 1925b), que nesse momento era considerada uma 

referência nacional para a formação de enfermeiras profissionais (enfermeira moderna) e 

cujas bases curriculares e administrativas foram inseridas no Código Sanitário de 1923
5
, do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP).  

A inclusão do Serviço de Enfermeiras Sanitárias e da Escola de Enfermeiras na 

estrutura da SSAP e no texto do Código Sanitário de 1925 sugere a implantação no estado da 

Bahia de um projeto de enfermagem profissional semelhante ao que foi implementado no Rio 

de Janeiro, a partir de 1922, pela enfermeira norte-americana Ethel Parsons. Nesse projeto de 

enfermagem profissional, que atendia aos interesses de frações da elite médica brasileira e da 

classe político-econômica dominante, preconizou-se a criação de um Serviço de Enfermeiras 

e de uma Escola de Enfermeiras no DNSP, o que ocorreu respectivamente em 1922 e 1923 

(PARSONS, 1927).  

O Serviço de Enfermeiras do DNSP era um órgão estatal que centralizou o comando 

do campo profissional que começaria a ser implantado no Brasil (enfermagem moderna ou 

enfermagem de saúde pública) e suas funções assemelhavam-se àquelas propostas no Serviço 

de Enfermeiras Sanitárias da SSAP em 1925. A Escola de Enfermeiras do DNSP instituiu as 

bases para a estruturação do trabalho profissional da enfermeira no Brasil e formou as 

primeiras enfermeiras modernas da história da saúde pública brasileira (MASCARENHAS, 

2013). 

Assim, a criação do Serviço e da Escola de Enfermeiras da Subsecretaria de Saúde e 

Assistência Pública (EESSAP) evidencia o valor estratégico do trabalho das 

mulheres/enfermeiras qualificadas para o desenvolvimento de ações estatais no campo da 

saúde pública, como também a influência do governo federal na indução da reforma sanitária 

                                                           
4
 Essa expressão foi utilizada no Código Sanitário de 1925 e indica que a Escola de Enfermeiras foi criada para 

qualificar profissionalmente o trabalho da enfermeira. Com efeito, essa trabalhadora seria distinta das demais, 

que também eram socialmente reconhecidas como “enfermeiras”, mas leigas em relação ao campo profissional 

da enfermagem.   

5
 Decreto n. 16.300, de 31 de dezembro de 1923 (BRASIL, 1923). 
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baiana, que pode ser identificada na análise da legislação da saúde pública baiana a partir de 

1925.  

Acrescenta-se que nos anos 1920, o contexto de modernização da saúde pública e da 

crescente intervenção do Estado brasileiro no território nacional e na vida dos(as) 

brasileiros(as), conforme revela Hochman (2012), demandava trabalhadores(as) 

qualificados(as) para operacionalizar a política de saúde nascente, cujo eixo operativo era a 

educação sanitária. Para tanto, o Estado nacional investiu na qualificação da força de trabalho 

da mulher/enfermeira, definindo formalmente as atribuições, as práticas e as fronteiras do 

trabalho executado por enfermeiras, além dos lugares onde esse seria inserido no âmbito da 

Saúde Pública. Logo, a qualificação do trabalho da enfermeira era estratégica e utilitária, pois 

permitia o alcance dos principais objetivos da política pública de saúde dos anos 1920 

(MASCARENHAS, 2013): higienização, controle e normatização da vida das classes 

subalternas, especialmente das crianças em idade escolar e das mulheres (COSTA, 1985).  

Somado a isso, a conjuntura político-ideológica nacional dos anos 1920 possibilitou 

maior intervenção do governo federal na Bahia, resultando em modificação na burocracia 

estadual da saúde e em tímida intervenção no interior do estado, num contexto de 

fragmentação político-econômica e de conservadorismo das elites política e médica 

(CASTRO-SANTOS, 1998). Neste sentido, o que propiciou o início de uma modernização 

institucional num estado dominado por uma elite política e econômica conservadora e com 

interesses fragmentados?  

Inicialmente, destaca-se que em âmbito nacional o contexto político dos anos 1920 foi 

condicionado por mudanças na estrutura socioeconômica do País, sendo uma destas a maior 

presença da classe média urbana no cenário político (FAUSTO, 2013). Segundo esse autor 

(p.261), “(...) esse setor da sociedade tendia a apoiar figuras e movimentos que levantassem a 

bandeira de um liberalismo autêntico”, o que implicava em defender “(...) um governo capaz 

de levar à prática as normas da Constituição e das leis do país, transformando a República 

oligárquica em República liberal”. Além disto, “(...) falava-se de reforma social, mas a maior 

esperança era depositada na educação do povo, no voto secreto, na justiça eleitoral” 

(FAUSTO, 2013, p.261).  

As mudanças ocorridas no cenário político nacional, especialmente no Rio de Janeiro 

e em São Paulo, modificaram progressivamente a relação entre Estado e sociedade, resultando 

no aumento da responsabilidade estatal com os problemas sociais. Exemplo disso foi a 

formulação da política de saúde dos anos 1920, cuja implementação possibilitou ao Estado 
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ampliar sua presença na sociedade e no território do País (CASTRO SANTOS, 1985; 

CASTRO SANTOS, 1998; HOCHMAN, 2012). 

Na Bahia, essas mudanças repercutiram lentamente e não alteraram o contexto de 

retardo no desenvolvimento político-econômico do estado, quando comparado a São Paulo e 

Rio de Janeiro. A razão desse retardo refere-se tanto à estagnação da economia baiana, que se 

arrastava desde meados do século XIX, quanto a um sistema político regional controlado 

majoritariamente por oligarquias conservadoras, com forte herança escravagista e identificada 

com latifundiários e grandes comerciantes (PINHEIRO, 1999; TAVARES, 2001). 

Em relação ao contexto econômico baiano dos anos 1920, o historiador Luís Henrique 

Tavares (2001) esclarece que na Primeira República predominava relações de trabalho 

análogas à escravidão e semiescravidão. Outra característica da economia baiana neste 

período é a sua intensa fragmentação, ao contrário do que ocorria em São Paulo, cuja 

economia centrava-se na produção do café. A estrutura econômica da Bahia nos anos 1920 

apoiava-se em vários produtos primários e, dentre eles, o cacau foi a mercadoria que mais 

contribuiu para a balança comercial brasileira (TAVARES, 2001).  

Ressalta-se que a produção de mercadorias neste contexto econômico, além de ter 

pouco dinamismo, era dominada por poderosas oligarquias que controlavam uma atividade 

econômica básica (ou uma combinação de duas) e pautada em forças produtivas pouco 

desenvolvidas e em relações de trabalho análogas à escravidão e semiescravidão (CASTRO 

SANTOS, 1998; TAVARES, 2001).  

Essa configuração do contexto econômico conduzia o estado a uma profunda recessão 

política e social e “(...) opera uma profunda transformação na sociedade baiana, no sentido do 

estancamento de suas estruturas sociais e fixação do passado como referência recorrente no 

presente” (PINHEIRO, 1999, p.57). Nas palavras deste mesmo autor (p.76), “a ausência de 

um desenvolvimento econômico na Bahia que modificasse as coisas fez com que essa 

situação se prolongasse no tempo”, a ponto do estado perder seu papel de vanguarda dos 

movimentos políticos de outrora e se manter na retaguarda em relação à contemporaneidade 

republicana que se impusera no País.  

Neste cenário, as oligarquias baianas buscavam garantir o domínio do poder político e 

“o fausto do passado, o status quo perdido”. Para isso, essas oligarquias privatizavam o 

Estado e reproduziam no seu interior velhas formas do poder político, a exemplo do 

clientelismo e do nepotismo (PINHEIRO, 1999, p.58-9). Cabe afirmar que nos anos 1920, a 

elite política baiana era fragmentada e raramente chegava a um consenso, pois o que mais 
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interessava era preservar os interesses das oligarquias e dos coronéis por meio do Estado 

(TAVARES, 2001).  

Portanto, no contexto dos anos 1920 o sistema político baiano funcionava como 

legitimador dos interesses de oligarcas e latifundiários/coronéis, que utilizavam as instituições 

do Estado para manter a ordem e a normalidade do sistema (TAVARES, 2001). Esse mesmo 

autor (2001, p.347) afirma ainda que “para a normalidade do sistema, o governador, os 

senadores e os deputados federais e estaduais precisavam estar igualmente atentos para 

garantir ao coronel o amplo circuito de favores e trocas em que entravam nepotismo, 

clientelismo, corrupção, impunidade e violência”.  

Embora o contexto político-econômico da década de 1920 não fosse permeável a 

mudanças profundas nas relações sociais instaladas, registrou-se nesta mesma década uma 

“modernização conservadora” do campo da saúde pública, traduzida principalmente pelo 

“progresso no terreno da legislação de saúde, no aparelhamento institucional e administrativo 

e na política sanitária”. Esse progresso só foi possível porque na década de 1920, “o Nordeste 

tornou-se o principal alvo da ação federal e a Bahia, em particular, foi bastante afetada pelas 

políticas nacionais de saúde”. Ademais, em meados dos anos 1920, os políticos baianos 

organizaram uma frente política com ideias reformistas, fato que tornou o cenário político 

pouco mais aberto a mudanças (CASTRO SANTOS, 1998, s/p).  

No particular, as ideias reformistas concentraram-se no governo de Francisco Marques 

de Góis Calmon (1924-1928), que promoveu uma reorganização administrativa do Estado e, 

nesta, enfatizou também o campo da saúde pública. De acordo com a historiadora Consuelo 

Novais Sampaio (2015), as reformas propostas por Góis Calmon, principalmente aquelas com 

maior alcance social, foram prejudicadas pelo modus operandi do sistema político baiano, 

resultando em não execução de muitas ações. Por outro lado, o melhor aparelhamento que 

Góis Calmon conferiu ao Estado alterou de algum modo a relação estabelecida entre governo 

e oligarquias locais, principalmente porque o poder dos coronéis do interior foi reduzido, 

enquanto que os bacharéis ganharam força como intermediários entre as elites e o Estado.  

As evidências históricas identificadas por Castro Santos (1998), conjugadas com sua 

análise sócio-histórica, permitem afirmar que a implantação da política nacional de saúde nos 

anos 1920 impactou na organização da saúde pública baiana e induziu uma modernização 

institucional após a criação da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública e a publicação do 

primeiro Código Sanitário estadual, os dois fatos em 1925, além de possibilitar melhor 

aparelhamento institucional e avanço na legislação em saúde.  



18 
 

Em 21 de julho de 1927, por meio da Lei nº 1993, criou-se a Secretaria de Saúde e 

Assistência Pública, em substituição a Subsecretaria existente. Essa foi uma iniciativa 

pioneira no País e tratou-se de um arranjo institucional idealizado pelo DNSP, testado na 

Bahia para posterior difusão para os outros estados (CASTRO-SANTOS, 1998). Ou seja, na 

década de 1920 a Bahia foi escolhida para ser um caso exemplar da intervenção federal no 

interior do Brasil e, não por acaso, eram semelhantes (nas funções e nos objetivos) o Código 

Sanitário federal de 1923 e o Código Sanitário estadual de 1925, além de algumas repartições 

estaduais da saúde, criadas após 1925, e algumas repartições federais da saúde, a exemplo da 

SSAP e do DNSP; o Serviço de Enfermeiras Sanitárias da SSAP e o Serviço de Enfermeiras 

do DNSP; e a Escola de Enfermeiras da SSAP e a Escola de Enfermeiras do DNSP. 

 Estas evidências convergem com a interpretação de que na década de 1920, a 

modernização da saúde pública baiana “associou-se fortemente às ideologias de construção do 

Estado-nação brasileiro” e resultou de pressões do governo federal, que  por meio DNSP 

induziu uma reforma sanitária no estado e assumiu a responsabilidade (técnica e financeira) 

na operacionalização de ações voltadas ao combate das doenças endêmicas e epidêmicas em 

âmbito estadual (CASTRO SANTOS, 1998, s.p), mesmo em um cenário político-econômico 

fragmentado e em territórios dominados por oligarquias regionais e coronéis. 

Como se observa, foi no contexto de modernização da burocracia nacional e estadual 

da saúde que o Estado investiu na qualificação do trabalho da enfermeira. Esse fato decorreu 

da implantação de uma política nacional de saúde que visava sanear os sertões do Brasil e 

tinha como concepção ideológica o higienismo e como eixo operacional a educação sanitária 

(CASTRO SANTOS, 1998; HOCHMAN, 2012).  

Com efeito, a implantação dessa política demandou trabalhadores qualificados que 

operacionalizassem ações de saúde pública direcionadas para o controle social, com foco na 

higienização da vida das pessoas por meio da educação sanitária e da visita domiciliar. A 

qualificação da força de trabalho feminina e a posterior inserção desta na saúde pública 

institucionalizada foi uma estratégia para garantir a sustentabilidade da política de saúde 

pública a partir dos anos 1920.      

Um fato que evidencia a importância da qualificação da força de trabalho da 

mulher/enfermeira para a implantação da política de saúde nos anos 1920 é que no âmbito da 

Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia nenhum outro campo 

profissional da área da saúde, exceto o campo da enfermagem, possuía um órgão centralizador 

das suas atividades, ainda que em 1925 já estivesse institucionalizado o ensino e o controle 
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estatal do exercício profissional nas áreas de odontologia, farmácia e medicina (RAMOS, 

2011).  

A despeito dos marcos institucionais estabelecidos no Código Sanitário de 1925 e dos 

elementos contextuais pontuados, Ramos (2011) afirma que não encontrou evidências de que 

a EESSAP funcionou com regularidade no período de 1925, quando foi instituída, até 1951, 

quando foi legalmente transformada em uma Escola de Visitadoras. Em contrapartida, alguns 

vestígios descritos pela mesma autora em seu estudo, complementados por fontes históricas 

do corpus documental construído por Mascarenhas (2013), evidenciam que a EESSAP 

funcionou e qualificou mulheres para trabalhar nos serviços estatais de saúde pública. 

  Os indícios identificados por Ramos (2011), que reforçam essa constatação, estão no 

relatório de atividades elaborado pelo Secretário de Saúde e Assistência Pública da Bahia
6
, 

datado de 1929, e no Decreto n. 10.443, de 15 de dezembro de 1937
7
. No relatório de 1929, 

consta que a referida Secretaria investiu no aperfeiçoamento de alguns funcionários e que a 

chefe do Serviço de Enfermeiras Sanitárias da Bahia, a enfermeira Estephania de Barros, 

continuou a frequentar o curso da Escola de Enfermagem D. Anna Nery do DNSP. 

A referida enfermeira não apenas ingressou no curso da Escola de Enfermeiras Anna 

Nery do DNSP, como também o concluiu em 1930, conforme comprovam alguns documentos 

do corpus documental de Mascarenhas (2013). Esses documentos ilustram a vida acadêmica 

de Estephania de Barros, desde o seu ingresso na Escola de Enfermeiras do DNSP até a 

conclusão do curso. Em duas fotografias, por exemplo, é possível identificá-la entre as alunas 

diplomadas pela Escola no ano de 1930.  

Outro vestígio identificado por Ramos (2011) foi no Diário Oficial do Estado da Bahia 

(DOE) do dia 18 de dezembro de 1937, quando Estephania de Barros é novamente 

mencionada, desta vez como Enfermeira Inspetora do Departamento de Saúde Pública do 

Estado da Bahia
8
. Nesse mesmo documento, listam-se os nomes de 05 enfermeiras-chefe, 

lotadas em três centros de saúde, no Departamento da Criança e na Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose; e de 50 enfermeiras-visitadoras, sendo 24 lotadas em três centros de saúde, 18 

no Departamento da Criança e 08 na Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose (BAHIA, 1937).  

                                                           
6
 Em 21 de julho de 1927, com a lei n.1.993, a Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública foi transformada em 

Secretaria de Saúde e Assistência Pública, estrutura pioneira no Brasil (BAHIA, 1927a). 

7
 Este Decreto reorganizou o corpo de enfermeiras-visitadoras da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência 

Pública e aprovou o regulamento da Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde (BAHIA, 1937).  

8
 Em 1937, o Departamento de Saúde Pública da Bahia era um órgão que compunha a Secretaria de Educação, 

Saúde e Assistência Pública da Bahia. 
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Além disso, Ramos (2011) também identificou no Decreto de 1937 uma exigência: a 

partir daquele momento, somente as enfermeiras diplomadas pela Escola de Enfermeiras da 

Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública
9
 poderiam atuar como enfermeiras-

visitadoras nos serviços de saúde da Secretaria. Destaca-se abaixo o trecho do Decreto de 

1937 (p.998) que explicita essa exigência: 

 

Artigo 1.º Para as nomeações de Enfermeiras Visitadoras nas varias 

dependencias da Secretaria de Educação, Saúde e Assistencia Publica só 

poderão ser escolhidas as Enfermeiras diplomadas pela Escola de 

Enfermeiras do Departamento de Saúde Publica, obedecida, rigorosamente, a 

ordem de classificação, resultante do numero de pontos obtidos no curso e de 

accordo com o quadro de classificação organisado pelo Derpartamento de 

Saúde Publica.  

 

A exigência para assumir o cargo de Enfermeira Visitadora é um indício de que “(...) a 

Escola de Enfermeiras manteve funcionamento regular (...) para a qualificação da mão-de-

obra requisitada pela Secretaria” (RAMOS, 2011, p.59). Essa Escola manteve um 

funcionamento regular, com regulamento aprovado em 1937 (BAHIA, 1937) e emitiu 

diplomas para o exercício da função de visitadora sanitária. Uma evidência histórica disso é o 

diploma emitido em 27/06/1942, pela Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde do 

Estado da Bahia, que confere a Eurivaldina dos Santos Figueiredo a habilitação para exercer 

as funções de Visitadora Sanitária (imagem 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Diploma emitido pela Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde 

da Bahia em 27/06/1942. 

                                                           
9
 Nomenclatura que substituiu a antiga Secretaria de Saúde e Assistência Pública a partir de 1937. 
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Chama atenção nesse diploma a designação “visitadora sanitária”, ao invés de 

enfermeira ou enfermeira-visitadora. Isso nos leva a questionar: a Escola de Enfermeiras do 

Departamento de Saúde do Estado da Bahia diplomou, ao mesmo tempo, “enfermeiras-

visitadoras” e “visitadoras sanitárias” ou as enfermeiras formadas por essa mesma Escola 

eram reconhecidas como visitadoras sanitárias? 

Os vestígios identificados nesta pesquisa permitem afirmar que os termos “enfermeira-

visitadora”, “visitadora”, “visitadora de higiene” e “visitadora sanitária” referiam-se à mesma 

trabalhadora da Saúde Pública baiana, que no aparelho de Estado da saúde ocupava o cargo de 

Enfermeira Sanitária/Enfermeira Visitadora. Por exemplo, no Decreto de 1937 (p.998), 

afirma-se que existia o quantitativo de “50 Enfermeiras Visitadoras (que serão as actuaes 

visitadoras)”. Ademais, no Código Sanitário de 1925 definiu-se no Art. 903 que “emquanto 

não estiver funccionando a Escola, serão organizados cursos intensivos de instrucção theorica 

e pratica para visitadoras de hygiene” (BAHIA, 1925b, s/p). Esses cursos seriam organizados 

de acordo com as demandas da SSAP, por meio das repartições que os solicitassem (BAHIA, 

1925b).  

Ainda não se sabe quantos cursos para formação de visitadoras sanitárias foram 

realizados, mas no DOE do dia 30 de Julho de 1927 identifica-se que houve seleção para um 

Curso Intensivo de Visitadoras de Higiene e a nomeação de uma das aprovadas, a saber:  

 

“O Dr. Secretario de Saúde e Assistencia Publica, no uso de suas attribuições 

e tendo em vista a classificação em 11º logar obtida nos exames finaes do 

Curso Intensivo de Visitadoras de Hygiene pela Sra. D. Lindaura Hulina 

Portella, resolve nomeal-a para exercer as funcções do cargo de Enfermeira 

Sanitaria” (BAHIA, 1927b, p.3208). 

 

Tais fatos e vestígios iniciais reforçam a interpretação de que houve considerável 

influência do governo federal na conformação da política de saúde pública baiana nos anos 

1920, dado que no DNSP também se optou por qualificar a força de trabalho feminina para 

trabalhar no campo da saúde pública como enfermeiras-visitadoras. No âmbito do DNSP, 

essas trabalhadoras foram qualificadas principalmente no período 1920-1924 e o seu trabalho 

visava atender às necessidades urgentes do Departamento, enquanto não se formassem as 

primeiras enfermeiras modernas da EEDNSP (PARSONS, 1927). Desta maneira, a 

implantação da política nacional de saúde pública na década de 1920 repercutiu em âmbito 

estadual e desencadeou a qualificação e a inserção da força de trabalho feminina na saúde 
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pública institucionalizada, como forma de garantir que os objetivos dessa política fossem 

alcançados. 

Outra interpretação refere-se à função social da EESSAP. Sobre isso é importante 

registrar uma observação. No momento da formulação da política de saúde baiana, em 

meados dos anos 1920, essa Escola foi concebida para ser uma instituição formadora de 

enfermeiras profissionais, tendo como referência a EEDNSP. Contudo, as evidências 

históricas apontaram que a EESSAP foi uma repartição estatal responsável por qualificar 

mulheres para trabalhar no campo da saúde pública baiana como enfermeira-visitadora. Um 

fato que evidencia isso ocorreu em 17 de fevereiro de 1951, quando se publicou no DOE o 

Decreto n. 14864, que organizou a Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social (SSPAS) 

e, dentre outras coisas, fez uma alteração: “a atual Escola de Enfermeiras do Departamento de 

Saúde passará a denominar-se Escola de Visitadoras e se regulará por instruções a serem 

baixadas pelo Secretário da  S.S.P.A.S.” (BAHIA, 1951, p. 19923). 

Para além de uma mudança de nome, tal fato indica uma adequação da função social 

da extinta EESSAP, que era qualificar mulheres para o trabalho como enfermeiras-visitadoras 

na saúde pública baiana. Significa também uma adequação legal dado a existência da Escola 

de Enfermagem vinculada à Universidade da Bahia em 30 de dezembro de 1950
10

. Sendo 

assim, o que explica a diferença entre o que se idealizou na formulação da política de saúde 

baiana dos anos 1920, em relação à EESSAP, e o que ocorreu no período 1925-1951 com essa 

Escola? 

Primeiramente, não há respostas conclusivas para essas questões, mas explicações 

parciais que iluminam o fato em análise. Assim, nas décadas de 1920, 1930 e 1940 não existia 

na Bahia um ambiente político, econômico e cultural favorável à implantação de um modelo 

profissional de enfermeira, ao contrário do que ocorreu na Capital Federal (Rio de Janeiro), 

onde na década de 1920 o governo federal e alguns membros da elite médica higienista 

brasileira, a exemplo de Carlos Chagas (diretor do DNSP) e J.P. Fontenelle, articularam-se 

para promover a formação e inserção da enfermeira moderna no campo da saúde pública 

(MASCARENHAS, 2013). 

 Essa explicação vai ao encontro do que Baptista (1997) identificou em seu estudo: nos 

anos compreendidos entre as décadas de 1920 e 1940, não havia nas cidades brasileiras 

                                                           
10

 Segundo Oliveira (2001), a incorporação da Escola de Enfermagem e Serviços Sociais à Universidade da 

Bahia (nome anterior da UFBA) estava prevista no Artigo 3º do Estatuto da Universidade (Decreto 22.637 de 

25.02.1947). Entretanto, isso ocorreu em 30.12.1950, quando a Diretora da Escola de Enfermagem, Jandira 

Alves Coelho, foi convidada por Edgard Santos, Reitor da Universidade, para compor o Conselho Universitário.   
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condições político-econômicas equivalentes às que determinaram a criação da Escola de 

Enfermeiras do DNSP, no Rio de Janeiro, em 1923. Em consequência, o modelo de ensino 

adotado na EEDNSP não correspondia à realidade nacional dos anos 1920 (BAPTISTA, 

1997). 

Em razão disso, era viável que a EESSAP qualificasse mulheres para trabalharem 

como enfermeiras-visitadoras no campo da saúde pública, pois o tempo de formação dessa 

trabalhadora era menor que o da enfermeira moderna e, consequentemente, o custo para 

formar uma enfermeira-visitadora também era menor. É preciso afirmar que o trabalho da 

enfermeira-visitadora era tão importante para o Estado quanto o da enfermeira moderna. No 

entanto, por ser menos qualificado, o trabalho das enfermeiras-visitadoras tinha um escopo 

reduzido e facilmente seria submetido ao domínio médico. 

Algo não menos importante, mas que carece de comprovação é, possivelmente, o fato 

da EESSAP não ter alcançado os requisitos exigidos no Decreto nº 20.109, de 15 de junho de 

1931, para ser uma escola formadora da enfermeira profissional oficialmente reconhecida e 

equiparada à escola padrão (Escola de Enfermeiras Anna Nery do DNSP), o que limitou a 

finalidade dessa organização para a qualificação de enfermeiras-visitadoras. Diante disso, é 

imprescindível identificar fontes históricas que possam confirmar esse fato.  

À luz do exposto, depreende-se que entre 1925 e 1951 o Estado baiano utilizou o 

trabalho da enfermeira para operacionalizar sua política de saúde e criou mecanismos para 

que a institucionalização desse trabalho fosse possível. Dentre esses mecanismos, cita-se o 

controle do trabalho da enfermeira no campo da saúde pública e a qualificação da força de 

trabalho feminina para que essa se adequasse às atribuições do cargo de Enfermeira Distrital e 

Enfermeira Sanitária (posteriormente designado Enfermeira Visitadora).  

Em relação ao controle do trabalho da enfermeira, o Estado criou no aparelho estadual 

da saúde uma repartição específica para o campo da enfermagem, o Serviço de Enfermeiras 

Sanitárias. Este era responsável pelas demandas relacionadas ao trabalho das enfermeiras-

visitadoras, assim como definiu formalmente a finalidade e as práticas do trabalho da 

enfermeira, tanto para a Saúde Pública quanto para as instituições hospitalares sob sua 

responsabilidade, a exemplo do Asilo São João de Deus e do Hospital de Isolamento 

(BAHIA, 1925b). 

Sobre a qualificação da força de trabalho feminina, essa foi uma demanda decorrente 

da implantação da política pública de saúde nos anos 1920 e possibilitou que mulheres fossem 

qualificadas em uma repartição estatal, a EESSAP, e fossem incorporadas à esfera pública 

como trabalhadoras assalariadas.  
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Esse investimento estatal na qualificação da força de trabalho feminina foi uma 

estratégia para assegurar a implementação da política pública de saúde, já que o trabalho da 

enfermeira-visitadora, ao adentrar nos domicílios e difundir os preceitos da ideologia 

higienista por meio da visita domiciliar e da educação sanitária, permitiria o controle, a 

normatização e a higienização da vida de homens, mulheres e crianças.  

Vale salientar que a institucionalização do trabalho da enfermeira na Bahia, iniciada 

em 1925, inseriu-se num contexto de gênese do trabalho profissional da enfermeira em âmbito 

federal (PARSONS, 1927; ALCÂNTARA, 1963; SANTOS et al, 2010; MASCARENHAS, 

2013; MASCARENHAS; MELO; SILVA, 2016) e, para isso, o Estado apropriou-se da força 

de  trabalho feminina, qualificou-a para o exercício do cargo de Enfermeira Visitadora (no 

caso da Bahia), inseriu-a em instituições e/ou repartições de saúde sob sua responsabilidade e 

disciplinou o uso dessa força de trabalho no campo da saúde pública.  

Como se observa, o Estado ocupou um lugar determinante na qualificação e inserção 

da força de trabalho feminina na esfera pública do trabalho, sendo que no setor saúde este fato 

revela-se, principalmente, a partir da relação entre Estado e trabalho da enfermeira. Embora 

essa relação seja historicamente permeada por contradições, identifica-se na historiografia 

sobre a enfermagem brasileira e baiana que este fato não é explorado. A historiografia sobre a 

enfermagem baiana, por exemplo, se resume a poucos estudos cujas narrativas não 

problematizam o seu desenvolvimento histórico, além de serem predominantemente 

descritivas e não extrapolarem o âmbito da EEUFBA (quadro 01).  

Ressalte-se que não há pesquisas históricas cujo objeto de estudo trate de algum 

aspecto da enfermagem baiana em anos anteriores a 1946, exceto um capítulo do estudo de 

Ramos (2011) (quadro 01). No Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFBA, por 

exemplo, nos seus 38 anos de existência, há dois estudos na área de História da Enfermagem, 

sendo que o de Mascarenhas (2013) teve como objeto de estudo a inserção da enfermeira 

brasileira no campo da saúde pública, no período 1920-1925, e o de Oliveira (2016) tratou da 

trajetória de vida de diretoras da EEUFBA entre 1946 e 1956.  
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Quadro 01- Publicações sobre aspectos da história da enfermagem baiana, segundo título, autoras, ano, tipo, objeto de estudo, baliza cronológica e referencial 

teórico. Salvador, Bahia, 2017. 

Título Autoras Ano  Tipo  Objeto de estudo Baliza cronológica Referencial teórico 

 

 

Evolução histórica do currículo 

da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia 

Therezinha Teixeira Vieira 

(professora da EEUFBA) 

Stella Ma. Pereira Fernandes 

de Barros (professora emérita 

da EEUFBA) 

Stella Maria Santos de Sena 

(professora da EEUFBA) 

Marline Galvão de Souza 

(professora da EEUFBA) 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

 

Artigo 

 

 

Evolução histórica 

do currículo da 

EEUFBA 

 

 

 

1948-1983 

 

 

 

Não definiu 

De anjos a mulheres – 

ideologias e valores na 

formação de enfermeiras. 

Elizete Passos (filósofa e 

professora da UFBA) 

 

1996 

 

Livro 
Ideologias e valores 

na formação de 

enfermeiras 

 

1946-1996 
Perspectiva de 

gênero 

Memorial da Escola de 

Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia 

Josicélia Dumêt Fernandes 
(professora emérita da 

EEUFBA) - organizadora 

 

2001 

 

Livro 
Desenvolvimento 

histórico da 

EEUFBA 

 

1946-1996 
Não definiu 

 

Gênese do movimento 

estudantil na Escola de 

Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia (1947-1959) 

Cídia Daniela Oliveira Pires 
(enfermeira e egressa da 

EEUFBA) 

Cristina Maria Meira de 

Melo (professora da EEUFBA) 

 

 

2008 

 

 

Artigo 

 

Gênese do 

movimento 

estudantil na 

EEUFBA 

 

 

1947-1959 

 

Não definiu 
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Importância histórica e social 

da Escola de Enfermagem da 

UFBA 

Heloniza O. Gonçalves Costa 
(professora da EEUFBA) 

 

2011 
 

Editorial - - - 

 

 
 

A enfermeira na história da 

vigilância epidemiológica no 

estado da Bahia. 

 

Fernanda Mota Ramos 
(enfermeira e egressa da 

EEUFBA) 

 

Orientadora: Cristina Maria 

Meira de Melo (professora da 

EEUFBA) 

 

 

 

2011 

 

 

 

TCC de 

graduação 

 

Inserção de 

enfermeiras nas 

ações de vigilância 

epidemiológica na 

Bahia 

 

 

 

1920-1970 

 

 

 

Não definiu 

 

 

 

 

Educação em Enfermagem no 

Brasil e na Bahia: o ontem, o 

hoje e o amanhã 

 

Josicélia Dumêt Fernandes 

(professora emérita da 

EEUFBA) 
 

Rosana Mª Oliveira Silva 

(professora da EEUFBA) 
 

Lyra Cândida Calhau 

(professora da UESB e egressa 

do curso de doutorado da 

EEUFBA) 
 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

Artigo 

 

 

Educação em 

Enfermagem no 

país e a 

contribuição de 

enfermeiras baianas 

nesse processo 

 

 

 

 

 

Não definiu 

 

 

 

 

 

Não definiu 

 

Ivete Oliveira: ícone da 

enfermagem brasileira 

Roberto Figueira Santos (Ex-

reitor e professor da UFBA) 

Taka Oguisso (professora da 

Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo) 

Hyeda Maria da Gama 

Rigaud (professora da 

 

 

2012 

 

 

Livro 

Vida e obra de 

Maria Ivete Ribeiro 

de Oliveira 

 

1928-2003 

 

Não definiu 
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Elaboração: o autor. 

 

EEUFBA) 

Ângela Tamiko Sato Tahara 

(Professora da EEUFBA) 

 

Haydée Guanais Dourado faz 

cem anos: aprendendo com a 

história 

Cristina Maria Meira de 

Melo (professora da EEUFBA) 

Gilberto Tadeu Reis da Silva 

(professor da EEUFBA) 

Heloniza O. Gonçalves Costa 

(professora da EEUFBA) 

 

 

 

2015 

 

 

 

Editorial 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

História das diretoras da Escola 

de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia 

(1946-1956) 

Núbia Lino de Oliveira 
(enfermeira e egressa do curso 

de mestrado da EEUFBA) 

 

Orientador: Gilberto Tadeu 

Reis da Silva (professor da 

EEUFBA) 

 

 

 

 

2016 

 

 
 

 

Dissertação 

de mestrado 

 

 

Trajetória de vida 

das diretoras da 

EEUFBA 

 

 

 

 

1946-1956 

 

 

 

História oral 

 

A constituição do ensino de 

Saúde Coletiva na graduação 

em Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia 

(1976 – 1996) 

José Lúcio Costa Ramos 

(enfermeiro e professor da 

EEUFBA) 

 

Orientadora: Isabela Cardoso 

de Matos Pinto (professora do 

Instituto de Saúde Coletiva da 

UFBA) 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

Tese de 

doutorado 

 

Constituição do 

ensino de Saúde 

Coletiva na 

graduação em 

Enfermagem da 

UFBA 

 

 

 

 

1976 – 1996 

 

 

Conceitos 

desenvolvidos por 

Pierre Bourdieu 

(espaço social, 

habitus, illusio, 

capital e trajetória) 
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Convém destacar que parte dos vestígios revelados nesse capítulo foi identificada 

apenas por Ramos (2011) e, nesse estudo, o capítulo destinado à história da enfermagem no 

período 1925-1951 foi construído com base na legislação em saúde da época, condizente com 

um TCC de graduação. Tal fato impossibilita compreender o desenvolvimento histórico da 

enfermagem baiana nos anos anteriores a 1946. A própria autora explicita que “[...] os fatos e 

os acontecimentos envolvidos na criação ou não da Escola de Enfermeiras na Bahia, a partir 

de 1925, farão parte de uma história que deverá ser revelada em outro momento” (RAMOS, 

2011, p.53). Assim, constata-se a necessidade de revelar novos horizontes da História da 

Enfermagem na Bahia, especialmente nos anos anteriores a 1946, como forma de 

compreender a origem e o desenvolvimento do campo da enfermagem no estado. 

Com base nisso, essa pesquisa tem como objeto de estudo a relação entre Estado e 

trabalho da enfermeira na Bahia, numa perspectiva histórica. A baliza cronológica inicia em 

02 de agosto 1925 e encerra em 17 de fevereiro de 1951. Essas datas demarcam, 

respectivamente, a publicação da Lei Nº. 1811, que criou a Subsecretaria de Saúde e 

Assistência Pública, e a publicação do Decreto Nº. 14864, que além de organizar a Secretaria 

de Saúde Pública e Assistência Social, alterou o nome da EESSAP para Escola de 

Visitadoras.  

Parte-se da compreensão de que o trabalho da enfermeira é uma prática social, sujeita 

a permanente transformação, e que se relaciona com a estrutura econômica, política e 

ideológica da sociedade brasileira. Neste entendimento, o trabalho da enfermeira está 

imbricado nas relações sociais de produção estabelecidas em cada contexto histórico da 

formação social brasileira. Considera-se também que a relação entre Estado e trabalho da 

enfermeira na Bahia ocorreu no âmbito de um projeto político-econômico de frações da classe 

política dominante e da elite médica brasileira, fato que determinou o lugar, as práticas e o 

desenvolvimento do trabalho da enfermeira na saúde pública institucionalizada.  

Como questão de pesquisa, delimitou-se: como se desenvolveu a relação entre Estado 

e trabalho da enfermeira na Bahia, entre 1925 e 1951? No intuito de responder a questão, 

definiu-se como objetivo compreender a relação entre Estado e trabalho da enfermeira na 

Bahia, entre 1925 e 1951. 

Defende-se a hipótese de que o trabalho da enfermeira foi um dos mecanismos de 

controle social utilizado pelo Estado para regular e disciplinar a vida da sociedade, consoante 

o projeto higienista da elite médica brasileira e os interesses político-econômicos da classe 

social dominante. Nestes termos, a qualificação da força de trabalho feminina e a posterior 
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institucionalização do trabalho da enfermeira foram estratégias utilizadas para viabilizar a 

execução da política estatal de saúde entre os anos 1920 e 1940. 

 Por fim, os pressupostos que orientaram a pesquisa são: 

 A implantação da política nacional de saúde dos anos 1920 repercutiu na Bahia 

e desencadeou a institucionalização do trabalho da enfermeira a partir de 1925, 

quando se criou na Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública uma Escola 

para formação de enfermeiras profissionais e um Serviço de Enfermeiras 

Sanitárias. O objetivo inicial da Escola era qualificar mulheres para atuar como 

enfermeiras modernas. No entanto, essa Escola funcionou até 1951 como um 

centro qualificador de enfermeiras-visitadoras/visitadoras sanitárias. O objetivo 

do Serviço de Enfermeiras Sanitárias era o controle do trabalho das 

enfermeiras-visitadoras e das enfermeiras-distritais e a centralização das 

atividades relacionadas ao campo da enfermagem na Saúde Pública.  

 

 A relação entre Estado e trabalho da enfermeira na Bahia aprofundou-se a 

partir do momento em que o Estado utilizou a força de trabalho feminina de 

modo institucional para assegurar a operacionalização de suas políticas, em 

particular a política pública de saúde, que nos anos 1920 tinha como base 

ideológica o higienismo, como eixo operativo a educação sanitária e como 

principal objetivo a higienização da vida de homens, mulheres e crianças. 

Deste modo, o trabalho da enfermeira, ao ser institucionalizado, foi 

estrategicamente utilizado para manter a ordem necessária à implantação da 

política pública de saúde como também para realizar o controle social por meio 

da educação sanitária, da visita domiciliar e da vigilância epidemiológica. 

 

 O processo de institucionalização do trabalho da enfermeira na Bahia traduz a 

relação entre trabalho e Estado, ocorrendo da seguinte maneira: 1) Apropriação 

da força de trabalho feminina pelo Estado; 2) Qualificação dessa força de 

trabalho, para que a mesma se adequasse ao conjunto de atribuições inerentes 

ao cargo de Enfermeira Visitadora; 3) Disciplinamento do uso dessa força de 

trabalho no campo da saúde pública; 4) Inserção do trabalho da enfermeira-

visitadora em serviços estatais de saúde pública. Salienta-se que esse processo 

foi influenciado por determinantes ideológicos, econômicos, culturais e de 

gênero, considerando-se as singularidades do contexto local. 
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2 MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza histórica. A escolha da História para 

construir essa investigação pautou-se na convicção de que ela explica as ações humanas no 

tempo e auxilia homens e mulheres a compreenderem o passado, elucidarem o presente e 

criarem perspectivas para o futuro (BLOCH, 2001; HOBSBAWM, 2013). Partindo desse 

entendimento, nesse tópico esboça-se a base teórica-metodológica do estudo, como também 

os procedimentos metodológicos escolhidos para manejar as evidências históricas e construir 

a síntese final. 

 

2.1 BASE TEÓRICA-METODOLÓGICA 

 

 Segundo o historiador francês Marc Bloch (2001), a palavra história é antiquíssima e 

mudou profundamente o conteúdo do seu significado desde que surgiu, há mais de dois 

milênios.  Complementarmente, Cardoso afirma que o termo “história” é polissêmico e pode 

ser compreendido genericamente a partir de três significados: um conjunto de fatos e 

atividades humanas, ocorridos em determinado recorte espacial e temporal (o passado da 

humanidade); uma disciplina cujo objeto de estudo são os fatos e as atividades citados 

anteriormente e cujos especialistas são os historiadores (o estudo do passado); e o conjunto de 

obras que resulta do trabalho de seus especialistas (CARDOSO, 1984).  

Como se observa, um só termo designa tanto a disciplina (e a natureza dos seus 

saberes) quanto o seu objeto (JACOBINA, 2001; BORGES, 2013). Concorda-se que numa 

perspectiva ampliada dos dois primeiros significados, “história seria tudo aquilo que 

aconteceu (com o homem, com a natureza, com o universo, enfim) e o estudo desses 

acontecimentos” (BORGES, 2013, p.49). Quando considerada uma disciplina, a História 

também é polissêmica e pode ser vista como uma disciplina que se ocupa do passado 

(acontecimento, processo, pessoa, etc.); como uma matéria que se interessa apenas por 

acontecimentos “destacados”, “relevantes” e “com repercussão social”; ou como o estudo 

científico das ações humanas no tempo (CARDOSO, 1984).  

Tendo em vista que “ao serem assumidas diferentes posições filosóficas, teóricas e 

epistemológicas acerca da disciplina História, de fato este termo ‘História’ não estará 

significando exatamente a mesma coisa no contexto de cada posição” (CARDOSO, 1984, 

p.27), a concepção de história assumida nesse estudo a define como um campo disciplinar 
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voltado ao estudo das ações humanas no tempo, tendo como finalidade precípua explicar e/ou 

compreender os fatos humanos e as transformações ocorridas na sociedade (CARDOSO, 

1984; BLOCH, 2001). Neste sentido, os fatos humanos ocupam lugar central no trabalho do 

historiador, sendo que estes são mediados pelo contexto ao qual estão inseridos: “por trás dos 

grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas], por trás dos escritos 

aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as 

criaram, são os homens que a história quer capturar”; “[...] o bom historiador se parece com o 

ogro da lenda: onde fareja carne humana, sabe que ali está sua caça” (BLOCH, 2001, p.54).  

Cabe destacar que a História não tem fórmulas simples para descobrir as 

consequências das ações humanas no decorrer do tempo, mas pode gerar perspectivas, definir 

uma dimensão urgente dos problemas sociais e ampliar a visão sobre o tempo presente. Isto 

porque passado, presente e futuro constituem um continuum em que os fenômenos histórico-

sociais estão imbricados e inter-relacionados (HOBSBAWM, 2013). 

Como um campo disciplinar e científico, a História está em construção, dado que a 

conquista de um método científico próprio ainda não é completa e os historiadores constroem 

os meios de análise adequados ao seu objeto (CARDOSO, 1984)
11

. O fato de que a História é 

considerada uma ciência em construção não significa que o conhecimento produzido nesse 

campo não seja científico, pelo contrário: o conhecimento histórico é científico na medida em 

que sua produção envolve a busca da verdade (temporária e relativa) e a utilização do método 

científico para resolver problemas (CARDOSO; BRIGNOLI, 1990; CARDOSO, 1984).   

Essa perspectiva rompe com a concepção tradicional/positivista da História, dado que 

nesse enfoque o conhecimento é produzido sem um método definido e resume-se à utilização 

de técnicas oriundas de disciplinas auxiliares para estabelecer a autenticidade do documento. 

Salienta-se que na concepção positivista da história, o documento é tido como uma realidade 

exterior que se impõe ao historiador e como um guardião dos “fatos históricos”
12

. Assim, 

caberia ao historiador estabelecer “os fatos históricos” contidos nos documentos, coordená-los 

e expô-los corretamente em uma cadeia linear de causas e consequências (CARDOSO; 

BRIGNOLI, 1990).  

                                                           
11

 Apesar de que esta observação foi feita há 34 anos, ela permanece válida e indica que o campo da história está 

em permanente transformação e construção.  

12
 Na concepção positivista da História, os “fatos históricos” existiriam antes mesmo do historiador ter contato 

com os documentos e seriam os fatos singulares, individuais, que “não se repetem”. Esses “fatos históricos” 

quase sempre eram políticos, diplomáticos, militares ou religiosos, muito raramente econômicos e/ou sociais, 

sendo que cabia ao historiador recolhê-los objetivamente, sem optar por eles (CARDOSO; BRIGNOLI, 1990).  
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Em outras palavras, o historiador deveria “recuperar os eventos, suas interconexões e 

suas tendências através da documentação e fazer-lhes a narrativa”, neutralizando-se diante do 

seu objeto de estudo e afastando-se do trabalho de problematização dos fatos humanos, de 

construção de hipóteses, de reabertura do passado e de releitura dos fatos históricos (REIS, 

2011, p.22). Portanto, na produção do conhecimento histórico o sujeito “se deixa possuir pelo 

seu objeto, sem construí-lo ou selecioná-lo”, mantendo-se emocionalmente frio, isento, 

imparcial, neutro axiológica e epistemologicamente, dado que os fatos históricos são 

autônomos e “existem objetivamente, em si, brutos, e não poderiam ser recortados e 

construídos, mas sim apanhados em sua integridade, para se atingir a sua verdade objetiva, 

isto é, eles deverão aparecer tais como são” (REIS, 2011, p.23-4).  

Ainda em relação à concepção tradicional/positivista da história, Reis (2011, p.24) 

esclarece que os fatos “narráveis”, considerados o centro do processo histórico, eram os fatos 

políticos, administrativos, diplomáticos e religiosos, “dos quais todas as outras atividades 

eram derivadas, em seu caráter factual: eventos únicos e irrepetíveis”. Peter Burke (1992, 

p.12) complementa afirmando que o enfoque positivista “oferece uma visão de cima, no 

sentido de que tem sempre se concentrado nos grandes feitos dos grandes homens, estadistas, 

generais ou ocasionalmente eclesiásticos. Ao resto da humanidade, foi destinado um papel 

secundário no drama da história”.  

Deste modo, no enfoque positivista da história, o passado é visto como uma produção 

de fatos políticos e religiosos, constituindo-se numa “petrificação do vivido”, em que a 

intervenção historiográfica domina, controla, esquematiza e arquiva, tendo-se, então, “a 

lembrança de uma coisa endurecida, desvitalizada, sem qualquer efeito explosivo no presente” 

(REIS, 2011, p.36).  

O modo tradicional/positivista de conceber a história foi questionado a partir de 1929, 

principalmente por historiadores franceses vinculados à Escola dos Annales, a exemplo de 

Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel. Essa “Escola” representou um marco da 

renovação no campo da História e produziu uma nova forma de pensar e construir a História 

(BURKE, 2010), além de ter sido o movimento ideológico que mais influenciou a construção 

da História como ciência (CARDOSO, 1984): 

 

Os Annales da época aboliram, de certa forma, a história tradicional. Eles 

passaram a praticar todos os procedimentos que a história “normal” 

interditava, destruíram suas velhas crenças, previsões e preconceitos, 

mudaram até mesmo a concepção de “ciência histórica”. [...] Nesse sentido, 

pode-se falar de uma “descontinuidade”, de uma “mudança substancial” do 

conhecimento histórico, realizada pelos Annales (REIS, 2011, p.80). 
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 O combate à história tradicional empreendido pelos Annales, especialmente pela 

primeira geração, possibilitou compreender de modo novo a pesquisa histórica, seus 

instrumentos, objetos de estudo e objetivos (REIS, 2011). Conforme ressalta esse mesmo 

autor (p.80), com os Annales um novo mundo histórico se desenhou, dado que esse 

movimento historiográfico significou um “progresso, no sentido das revoluções científicas de 

Kuhn, não em direção à “verdade” da história, mas a uma compreensão mais detalhada do 

processo histórico, mais ampla e que incluía, dando-lhe outro significado, a compreensão 

anterior”.  

A Escola dos Annales, ao partir da crítica à história tradicional, expandiu o território 

da História e inaugurou uma “nova história”
13

, cuja base filosófica centrava-se na ideia de 

que a realidade é uma construção social e cultural, portanto, sujeita a variações no tempo e no 

espaço (BURKE, 1992). As diretrizes centrais do pensamento historiográfico da Escola dos 

Annales são: 1) a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma História-

problema, implicando o uso explícito de pressupostos/hipóteses; 2) o objeto da História são 

todas as atividades humanas e não apenas os acontecimentos políticos, militares e religiosos; 

3) a construção do conhecimento em História é interdisciplinar e envolve a colaboração 

permanente com outras disciplinas tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a 

economia e a linguística (BURKE, 2010).  

A via aberta pelos Annales pavimentou-se pela superação estrutural do evento e, sob o 

signo das ciências sociais, em outra concepção do tempo histórico, o que desconstruiu a 

rigidez no trabalho dos historiadores, possibilitando a utilização de todos os tipos de 

documentos disponíveis, não apenas as fontes escritas; a construção de temporalidades 

múltiplas, em lugar do tempo simples e linear; e o reconhecimento da conexão indissolúvel e 

necessária entre presente e passado no conhecimento histórico (CARDOSO, 1984; REIS, 

2011). Em consequência, a Escola dos Annales desconstruiu a visão positivista de que a 

História se resume à descrição linear dos “fatos históricos” e concebeu-a como uma ciência e 

uma disciplina orientada por problemas a serem explicados e/ou solucionados pelo método 

científico e em diálogo com as ciências sociais, sendo capaz de explicar (ações, processos, 

transformações, etc.) e produzir perspectivas.  

                                                           
13

 Conforme elucida Peter Burke, a “nova história” não iniciou com a criação da Revista dos Annales dado que 

outros filósofos e historiadores do século XVIII e XIX, embora em pequena quantidade, também questionaram 

as linhas mestras da história tradicional. Contudo, “o que é novo não é sua existência (da nova história, grifo 

meu), mas o fato de seus profissionais serem agora (após a criação da Revista dos Annales, grifo meu) 

extremamente numerosos e se recusarem a ser marginalizados” (BURKE, 1992, p.19). 
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Neste entendimento, o movimento dos Annales propiciou uma mudança na concepção 

de história, conduzindo os historiadores a apreenderem progressivamente o passado da 

humanidade em sua totalidade, em toda sua complexidade e riqueza (CARDOSO e 

BRIGNOLI, 1990): 

 

Além de grandes personagens e grandes acontecimentos políticos – na 

verdade, mais do que a estes – aspiramos conhecer para cada período e cada 

sociedade, o quadro técnico, econômico, social e institucional; as pulsações 

conjunturais; os movimentos da população; a vida das grandes massas, e não 

somente a dos grupos dominantes; os movimentos e relações sociais; a 

psicologia coletiva, e não apenas a dos ‘personagens históricos’. Ainda mais, 

aspiramos entender os mecanismos que explicam as concordâncias e 

discordâncias existentes entre os diversos níveis de uma determinada 

sociedade, queremos ter desta uma imagem tão integrada e global quanto 

possível (CARDOSO; BRIGNOLI, 1990, p.28-9). 

 

O cerne da revolução francesa na historiografia (BURKE, 2010) feita pelos Annales 

está também na mudança da concepção de história promovida pelos membros desse 

movimento. Para Marc Bloch, um dos membros fundadores dos Annales, a história é uma 

ciência dos homens no tempo, significando que o historiador não pensa apenas no ser humano 

puro e abstrato, mas no ser humano que pensa e age no tempo. Deste modo, “a atmosfera em 

que seu pensamento (do historiador, grifo meu) respira naturalmente é a categoria da 

duração”, sendo que o tempo histórico “é o próprio plasma em que se engastam os fenômenos 

e como o lugar de sua inteligibilidade” (BLOCH, 2001, p.55). 

Nota-se que a concepção de história, orgânica à Escola dos Annales, combateu a 

pesquisa histórica voltada para os acontecimentos e o “fontismo”, dado que ambas as 

orientações demitem o historiador “(...) do trabalho de problematizar seu objeto” e limita-o “a 

transcrever documentos e apresentar seu conteúdo enredado na forma de narrativa” 

(COELHO, 2010, p.09). Além disso, o caminho aberto pela Escola dos Annales ensejou nos 

historiadores a necessidade de utilizar modelos explicativos capazes de apreender a 

complexidade do seu objeto de estudo e conhecer as “condições de possibilidade” e o “nó de 

relações” a que o objeto está ligado e dialeticamente determinado (COELHO, 2010, p.11).  

As derivações epistemológicas e metodológicas dos Annales dilataram os horizontes 

da análise histórica, já que permitiram captar a complexidade do passado, enriquecer o real e 

considerar os aspectos mais diversificados da experiência social (REVEL, 1998). Essa 

perspectiva opõe-se a um funcionalismo simplificador, pois reitera a complexidade da ação 

social e considera os múltiplos elementos que configuram a ação de homens e mulheres em 

diferentes contextos e no tempo. Com isso, o fenômeno analisado pelo historiador é visto 
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“não como um objeto investido de qualidades inerentes, mas como um conjunto de inter-

relacionamentos deslocados existentes entre configurações constantemente em adaptação” 

(LEVI, 1992, p.160). 

Um modelo explicativo capaz de ampliar os horizontes da análise histórica é a 

concepção materialista da história, também conhecida como materialismo histórico (MH).  

Segundo Tom Bottomore (2001), o materialismo histórico é uma expressão que designa o 

corpo central da concepção materialista da história, núcleo científico e social do marxismo, 

sendo também compreendido como uma visão do desenvolvimento da história que procura 

“[...] a causa final e a grande força motriz de todos os acontecimentos históricos importantes 

no desenvolvimento econômico da sociedade, nas transformações dos modos de produção e 

de troca, na consequente divisão da sociedade em classes distintas e na luta entre classes” 

(ENGELS, 1892 apud BOTTOMORE, 2001, p.260). 

Os principais elementos que constituem a concepção materialista da história são: a 

negação da autonomia e da supremacia das ideias na vida social; o compromisso 

metodológico com a pesquisa historiográfica concreta, em oposição à reflexão filosófica 

abstrata; a centralidade da práxis humana na produção e reprodução da vida social e, em 

consequência, a ênfase do trabalho enquanto transformação da natureza e mediador das 

relações sociais na história humana (BOTTOMORE, 2001). Note-se que no MH “a produção 

da vida humana sempre foi produção social”; nestes termos, “a dimensão central do 

materialismo histórico é o trabalho (enquanto atividade social) como mediação da 

sociabilidade humana, criador de riqueza e possibilitador da transformação humana” (SILVA; 

SILVA; MARTINS, 2006, p.11).  

O materialismo histórico possibilita “superar a dimensão fenomênica e desvelar as 

determinações que se apresentam em uma realidade social”; ou seja, a produção do 

conhecimento na perspectiva do materialismo histórico “pressupõe ir além da aparência do 

fenômeno, buscando revelar as relações dinâmico-causais reais subjacentes e captar as 

mediações que o determinam e o constituem, contribuindo para que o concreto abstrato 

transforme-se em concreto pensado” (SILVA; SILVA; MARTINS, 2006, p.10). 

Outro aspecto do MH refere-se à sua concepção do ser humano, que nesta corrente 

filosófica é considerado o criador da sua própria história, tendo a sua consciência determinada 

pelas contradições e conflitos que emergem das relações de produção e entre as forças 

produtivas. Desta forma, são as condições objetivamente colocadas e a organização social que 

determinam as práticas, os interesses e as ideias de homens e mulheres na sociedade 

(FROMM, 1979). Isto decorre do fato de que “a realidade material existe independente dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
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desejos, paixões, intenções e ideias dos que a interpretam. Ela é realidade objetiva, que o 

pensamento procura explicar” (SILVA; SILVA; MARTINS, 2006, p.12):  

 

[...] é na produção social da própria existência, os homens entram em 

relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas 

relações de produção correspondem a um grau determinado de 

desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 

relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base 

real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de consciência (MARX, 2008b, 

p.47).  

 

Observa-se que o modo de produção econômico condiciona a vida social, política e 

intelectual da sociedade, e que não são as ideias dos homens e das mulheres que determinam o 

seu ser, mas é o seu ser social que determina suas consciências (MARX, 2008b). Sobre essa 

tese do marxismo, Reis (2011, p.60) comenta: “os indivíduos só podem ser explicados pelas 

relações sociais que mantêm, isto é, pela organização social a que pertencem e que o 

constituem”, sendo que “cada modo social de produção criaria os indivíduos de que 

necessita”. Ou seja, no materialismo histórico, o ser humano é visto como um ser social e 

relacional, situado num determinado tempo e lugar, sendo condicionado pelo conjunto de 

relações sociais de produção e pela organização social a que pertencem.  

 Desta síntese, depreende-se que o materialismo histórico concebe a história como um 

movimento, um processo; parte das condições materiais em que os processos sócio-históricos 

ocorrem; identifica contradições e rupturas; opõe-se à visão idealista da história, dos grandes 

feitos e dos grandes homens/heróis; analisa uma sociedade dividida em classes sociais 

antagônicas; considera que o ser humano é determinado pelas condições históricas e sociais 

objetivamente colocadas e o trabalho é o seu elemento central. 

Nos termos do materialismo histórico, entende-se que as enfermeiras são trabalhadoras 

e, portanto, também submetidas às condições do modo de produção econômico capitalista. 

Considerar as enfermeiras como trabalhadoras significa incluí-las como membros da classe 

trabalhadora e, portanto, imbricadas nas relações e nas lutas de classe na sociedade capitalista.  

Considerando-se que no materialismo histórico os conceitos mediam a compreensão 

dos fenômenos histórico-sociais (REIS, 2011), delimita-se aqui o significado das expressões 

“política de saúde”, “saúde pública” e “controle social”, que são estruturantes para a 

apreensão do objeto de estudo.  

As políticas de saúde são “produtos históricos das relações estabelecidas entre a 

sociedade e o Estado” e “resultam de decisões ou de “não-decisões” do Estado e, ao 
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intervirem sobre necessidades humanas e/ou seus determinantes sócio-ambientais, produzem 

efeitos econômicos, políticos e ideológicos”. Com isso, para o estudo de uma política de 

saúde deve-se empreender uma “análise da estrutura social em um determinado período 

histórico ou conjuntura, particularmente a natureza e as funções do Estado nas suas relações 

com as classes e grupos sociais” (PAIM, 2002, p.385).  

Segundo Viana e Baptista (2008, p.68), estudar uma política de saúde implica em 

“falar de Estado, [...] de pacto social, de interesses e também de poderes, visto que, atrás de 

todo interesse há o poder”. Ademais, “falar de política pública é falar do Estado em ação, do 

processo de construção de uma ação governamental para um setor, o que envolve recursos, 

atores, arenas, ideias e negociação”. Essas mesmas autoras (p.69) reiteram que a análise de 

uma política de saúde deve considerar os processos e atores envolvidos na construção da 

política, de modo a identificar “as formas de intervenção adotadas pelo Estado, as relações 

entre atores públicos e privados, os pactos, objetivos, metas e perspectivas do Estado e da 

sociedade”.  

Compreende-se saúde pública como uma política governamental e expressão de um 

modelo tecnoassistencial. Este último, expressa um projeto de política organicamente 

articulado a determinadas forças sociais, que atuam nas arenas políticas decisórias, e está 

associado às alternativas históricas e a relação entre o Estado e classes sociais (MERHY, 

2014). Nesse sentido, o modelo tecnoassitencial dos anos 1920, 1930 e 1940 concebia a saúde 

pública como um conjunto de ações voltadas às coletividades pobres, tendo como espaço 

privilegiado para a operacionalização de ações estatais de saúde pública os domicílios e as 

comunidades. 

Por fim, o significado do termo “controle social” relaciona-se à função do Estado e à 

extensão do seu poder e ao controle do Estado sobre a sociedade. Nesse sentido, o controle 

social significa um conjunto de mecanismos utilizados pela ordem social instituída para 

disciplinar a sociedade, influenciar comportamentos, manter determinada ordem e submeter 

os indivíduos a determinados padrões sociais e princípios morais (CORREIA, 2005).  

 

 

2.2 CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO OBJETO 

 

O ponto de partida da pesquisa foi um achado inesperado ocorrido durante a 

construção da tese de doutorado A Reforma Sanitária na Bahia: um lugar na História (1987-
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1989)
14

. Era o ano de 2010, momento em que a doutoranda Joana Molesini analisava 

documentos na biblioteca da Escola Estadual de Saúde Pública Francisco Peixoto de 

Magalhães Netto (EESP) para descrever a conformação histórica da Secretaria da Saúde do 

Estado da Bahia (SESAB). Neste local, analisou-se o Código Sanitário de 1925 e o primeiro 

relatório de gestão do Subsecretário de Saúde da Bahia, datado de 1926.  

No primeiro documento, a doutoranda identificou que na estrutura da SSAP havia um 

serviço de enfermagem e uma escola de enfermeiras nos moldes da EEDNSP. Na segunda 

fonte histórica, Molesini identificou em uma fotografia a presença de uma única mulher que 

compusera a delegação baiana que participou do Congresso Brasileiro de Higiene, realizado 

em Recife. Ambos os fatos chamaram a atenção da doutoranda, mesmo que seus objetivos de 

pesquisa fossem outros, levando-a a registrar os achados inesperados e compartilhá-los com o 

grupo de pesquisa ao qual estava vinculada (Grupo GERIR, da EEUFBA). 

Naquele momento, os membros do grupo GERIR acolheram e discutiram o significado 

desses achados, principalmente porque até aquele momento a historiografia sobre a 

enfermagem baiana registrava que a primeira escola destinada à formação de enfermeiras na 

Bahia foi a EEUFBA e havia um vácuo historiográfico relacionado aos anos anteriores à 

criação da EEUFBA. Neste ínterim, desenvolveu-se o trabalho de Ramos (2011) e novos 

vestígios foram identificados, o que semeou o terreno com novas dúvidas relacionadas à 

história da enfermagem baiana. Um dos principais questionamentos era: a EESSAP realmente 

funcionou? Quem foi Estephania de Barros? Ela exerceu a chefia do Serviço de Enfermeiras 

Sanitárias e se qualificou na EEDNSP, como se pontuou no relatório de gestão de 1929?   

Tais fatos e dúvidas possibilitaram que na coleta de dados da dissertação de mestrado 

A inserção da enfermeira brasileira no campo da saúde pública (1920-1925)
15

, realizada em 

maio de 2012 no Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, 

fossem identificados outros documentos cujo conteúdo contém informações sobre a formação 

acadêmica de Estephania de Barros, os quais confirmam e complementam o vestígios 

apontados no estudo de Ramos (2011).  

Considerando a oportunidade de se produzir um conhecimento sobre a história da 

enfermagem baiana, optou-se por construir essa pesquisa, que partiu do pressuposto de que “a 

investigação tem de apoderar-se da matéria em seus pormenores, de analisar suas diferentes 

formas de desenvolvimento e de investigar a conexão íntima que há entre elas. Só depois de 

                                                           
14

 Molesini (2011). 

15
 Mascarenhas (2013). 
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concluído este trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real” (MARX, 

2008a, p.28). Neste sentido, esse estudo foi desenvolvido em dois momentos distintos, porém 

complementares: a investigação do objeto de estudo e a exposição crítica do fenômeno 

investigado. 

No primeiro momento, entendido como um “esforço prévio de apropriação, pelo 

pensamento, das determinações do conteúdo do objeto no próprio objeto, quer dizer, uma 

apropriação analítica, reflexiva, do objeto pesquisado antes da sua exposição metódica” 

(CHAGAS, 2011, p.57), operou-se primeiramente uma busca por evidências históricas que 

revelassem vestígios e particularidades do objeto de estudo e permitissem construir a 

problemática da investigação. Esses documentos foram:  

 

 Documentos oficiais: extratos do Diário Oficial da Bahia (leis, decretos, 

regulamentos, convocações, portarias) e diploma.  

 Discursos de agentes envolvidos com a formulação e implementação da política 

nacional de saúde. 

 Trabalhos acadêmicos relacionados à formação histórico-social do Brasil e da 

Bahia: livros, capítulos de livros e artigos. 

 Trabalhos acadêmicos relacionados à conformação histórica do trabalho em 

enfermagem e da política de saúde em âmbito nacional e estadual: teses de 

doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso de 

graduação, livros e artigos científicos.  

 

Os documentos acima mencionados foram pesquisados na Biblioteca Universitária de 

Saúde Professor Álvaro Rubim de Pinho e na Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB), 

sendo que a pesquisa no segundo acervo foi guiada pelo índice de leis em saúde construído 

por Bulcão, Oliveira e Nery (1984). Realizou-se também uma busca assistemática em 

plataformas virtuais, a exemplo do Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/) e da 

Biblioteca Virtual em Saúde (www.bireme.br), como também no site da Revista Baiana de 

Saúde Pública (http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp) e da Revista Baiana de 

Enfermagem (https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem).  

Após essa etapa inicial, privilegiou-se a busca intensiva por evidências históricas em 

diferentes acervos documentais, a saber: Arquivo Público do Estado da Bahia; biblioteca da 

Escola Estadual de Saúde Pública Francisco Peixoto de Magalhães Netto; Biblioteca Pública 

https://scholar.google.com.br/
http://www.bireme.br/
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do Estado da Bahia; Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery da 

UFRJ. Nestes arquivos, foram coletados diferentes tipos de fontes históricas (Apêndice A): 

 

 Documentos oficiais: leis, decretos, relatórios de gestão, comunicações 

internas, regimentos e outras informações de interesse contidas no D.O.E. 

 Trabalhos acadêmicos relacionados ao objeto de estudo. 

 Extratos de jornais e revistas. 

 Imagens fotográficas. 

 

No transcorrer da investigação do objeto de estudo, utilizou-se um diário de campo 

para anotar reflexões e questionamentos que emergiram no momento da coleta de dados. O 

produto do diário foi incorporado à análise do objeto de estudo e permitiu resgatar 

interpretações dos documentos que auxiliaram a construção da síntese final. Ademais, 

construiu-se um corpus documental cuja finalidade foi organizar e agrupar as evidências 

históricas. Essa construção baseou-se nas diretrizes de Bauer e Aarts (2008), que concebem 

um corpus como um sistema que cresce e sugerem o delineamento deste em três etapas:  

 

1. Selecionar os dados preliminarmente. 

2. Analisar a variedade de dados selecionados. 

3. Ampliar o corpus de dados até que não haja mais variedade. Após isso, selecionar os 

dados novamente. 

 

 Além de seguir essas etapas, no delineamento do corpus documental foi preciso 

atentar-se a algumas recomendações. A primeira delas referiu-se à relevância dos materiais 

coletados. Segundo Bauer e Aarts (2008, p.55-6), “os assuntos (dos materiais, grifo meu) 

devem ser teoricamente relevantes e (...) têm apenas um foco temático, apenas um tema 

específico”. Nessa pesquisa, a relevância das evidências históricas não foi definida 

unicamente pelo enquadramento das mesmas no tema da pesquisa, mas pela possibilidade 

delas revelarem um aspecto (macro ou microscópico) da relação entre Estado e trabalho da 

enfermeira na Bahia.  

Outra recomendação diz respeito à homogeneidade dos materiais que constituíram o 

corpus documental. Neste sentido, compreende-se que os materiais de um corpus devem ser 

tão homogêneos quanto possível, sendo que isto se refere à substância material dos dados 

(BAUER; AARTS, 2008). Para elucidar essa afirmação, esses mesmos autores sugerem que 
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materiais de natureza diferentes não sejam colocados no mesmo corpus
16

, mas que eles sejam 

agrupados em corpora
17

 distintos, com vistas a comparar os dados de diferentes materiais.  

A última recomendação relaciona-se a necessidade de maximizar a variedade de 

representações sobre determinado tema, como forma de ampliar os horizontes da observação 

do pesquisador, de evitar conclusões equivocadas e de captar a complexidade do objeto de 

estudo (BAUER; AARTS, 2008). Isso foi particularmente importante, já que nesse estudo, 

valorizou-se a diversidade de pontos de vista sobre o evento histórico. 

O segundo momento caracterizou-se pela “exposição crítica do objeto com base em 

suas contradições, quer dizer, uma exposição crítico-objetiva da lógica interna do objeto, do 

movimento efetivo do próprio conteúdo do objeto”. Deste modo, “a exposição é uma 

expressão (tradução) ideal do movimento efetivo do real, isto é, trata-se não de uma produção, 

mas de uma reprodução do movimento efetivo do material, do real, de tal modo que o real se 

‘espelhe’ no ideal” (CHAGAS, 2011, p.57).   

A construção do segundo momento foi guiada pelos elementos descritos no quadro 02.  

 

Quadro 02: Elementos considerados na análise do objeto de estudo. 

DIMENSÃO DE ANÁLISE QUESTÕES AUXILIARES VARIÁVEIS 

 

 

 

 

Trabalho da enfermeira e 

Estado 

 

 Qual a importância do trabalho 

da enfermeira para o Estado? 

 O trabalho da enfermeira 

atendia a qual projeto de saúde e 

de sociedade? 

 Quais as práticas de controle 

social executadas pelas 

enfermeiras? 

 

 Importância do trabalho da 

enfermeira para o Estado. 

 Trabalho da enfermeira e 

projeto de saúde e de 

sociedade imposto pelo 

Estado. 

 Práticas de controle social. 
 

 

 

 

 

 

A enfermeira no aparelho de 

Estado 

 
 

 Qual o lugar da enfermeira no 

processo de construção da 

política de saúde pública 

estadual? 

 Qual o lugar da enfermeira na 

saúde pública baiana? 

 Existia divisão social e técnica 

do trabalho? 

 

 
 

 Lugar da enfermeira no 

aparelho de estado da 

saúde. 

 Organização do trabalho. 

 Inserção da enfermeira na 

saúde pública. 

 Admissão da enfermeira 

no setor público. 

 

                                                           
16

 Por exemplo, incluir no mesmo corpus materiais textuais e imagens fotográficas. 

17
 Este é o plural da palavra corpus e designa genericamente um conjunto de diferentes dados sobre um 

fenômeno.  
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 Como as enfermeiras eram 

admitidas no serviço público? 

 Em que locais as enfermeiras 

estavam inseridas? 

 Qual o salário pago às 

enfermeiras?  
 

 

 Salário pago às 

enfermeiras. 

 

Qualificação da enfermeira 

 

 Como as enfermeiras eram 

qualificadas para o trabalho em 

saúde pública? 

 Onde as enfermeiras eram 

qualificadas? 

 Qual o conteúdo da sua 

formação? 
 

 

 Processo de qualificação 

da enfermeira. 

 Órgãos responsáveis pela 

qualificação da 

enfermeira. 

 Conteúdo da formação. 

 

 

 

Conteúdo do trabalho da 

enfermeira 

 

 Qual o objetivo do trabalho da 

enfermeira? 

 Qual o objeto de trabalho da 

enfermeira? 

 Quais os instrumentos de 

trabalho da enfermeira? 

 Quais as práticas da enfermeira 

no âmbito da saúde pública? 
 

 

 Finalidade do trabalho. 

 Objeto de trabalho. 

 Instrumentos de trabalho. 

 Práticas do trabalho da 

enfermeira. 

 

Elaboração: o autor. 

 

Esse quadro delimita os aspectos micro e macroestruturais do objeto de estudo, bem 

como a relação entre eles. Ressalta-se que estes elementos foram apreendidos na investigação 

e pautaram a construção da síntese final, que foi concretizada em três capítulos: 

No capítulo denominado SOBRE O ESTADO, abordou-se a temática do Estado nos 

limites do pensamento político moderno e esboçaram-se os aspectos predominantes da 

concepção de Estado utilizada no estudo, a concepção marxiana, bem como da conformação 

histórica do Estado brasileiro nos anos 1920, 1930 e 1940. Já no capítulo ESTADO 

NACIONAL, POLÍTICA DE SAÚDE E TRABALHO DA ENFERMEIRA, tratou-se da 

relação entre Estado nacional, política de saúde e trabalho da enfermeira, também entre os 

anos 1920 e 1940.  

Importa afirmar que ambos os capítulos possibilitaram ancorar teoricamente a 

pesquisa e contextualizar o objeto de estudo na dinâmica histórico-social brasileira. Além 

disso, esses itens permitiram conhecer as condições de possibilidade e os nós de relações do 

objeto de estudo, conforme destaca o historiador Eurelino Coelho (2010), como também os 
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motivos que levaram o Estado nacional e estadual a institucionalizar o trabalho da enfermeira 

num contexto de rupturas e profundas transformações na esfera político-econômica.  

  No capítulo intitulado ESTADO, SAÚDE PÚBLICA E TRABALHO DA 

ENFERMEIRA NA BAHIA, descreveu-se analiticamente o desenvolvimento e o conteúdo da 

política de saúde baiana, bem como os impactos da implantação dessa política no campo do 

trabalho em enfermagem. Neste ínterim, analisou-se o conteúdo da qualificação do trabalho 

da enfermeira, suas práticas, sua função e o nó de relações com o Estado. 
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3 SOBRE O ESTADO 

 

Neste capítulo, desenvolveu-se um trabalho teórico para delimitar o significado de 

uma das principais dimensões da pesquisa: o Estado. Para isso, tratou-se do Estado nos limites 

do pensamento político moderno, da concepção de Estado utilizada no estudo e, por fim, da 

conformação do Estado brasileiro nas décadas de 1920, 1930 e 1940. Esse movimento teórico 

foi útil na interpretação do objeto de estudo e na construção da síntese final.   

 

3.1 O ESTADO NO PENSAMENTO POLÍTICO MODERNO E EM HEGEL 

 

 Antes de discorrer acerca da concepção marxiana sobre o Estado, é preciso conhecer 

as principais concepções a respeito do Estado moderno. Antes de Marx, estas concepções 

eram vinculadas predominantemente ao liberalismo (NASCIMENTO, 2010) e ao pensamento 

político dos filósofos contratualistas, que foi desenvolvido no período de transição do 

feudalismo para o capitalismo (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). Foi a partir da crítica 

destas concepções que Karl Marx elaborou sua concepção de Estado (GRUPPI, 1996).  

 Salienta-se que as discussões sobre o Estado não se originaram na era moderna. 

Efetivamente, essa discussão ocorre desde a Grécia Antiga, momento em que “a vida na pólis 

grega, assim como na res publica romana, despertaram o interesse e a reflexão de filósofos e 

autoridades políticas”, levando-os a estudar as formas de governos, a quem governa e como 

governa. Contudo, foi na era moderna e, especialmente, a partir de Nicolau Maquiavel que se 

mudou o direcionamento das análises políticas (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.19).  

 

3.1.1. O Estado moderno em Maquiavel e nos filósofos contratualistas 

 

O Estado moderno, aqui considerado uma forma de organização do poder 

historicamente determinada (SCHIERA, 1998), originou-se na segunda metade do século XV, 

na França, Inglaterra e Espanha (GRUPPI, 1996). Neste momento, os fatores preponderantes 

que desencadearam a gênese do Estado moderno foram a crise do complexo político-

econômico feudal, a ascensão de novas relações sociais pautadas nos valores burgueses 

(SCHIERA, 1998; CORREIA, 2005) e o “surgimento do mercado baseado na compra e venda 

de mercadorias tendo o lucro como objetivo”, o que “exigiu um ordenamento político e social 

compatível com o novo modo de produção” (CORREIA, 2005, p.27).  



45 
 

Desde o seu nascimento, o Estado moderno apresenta peculiaridades que o distinguem 

de outros Estados: centralização do poder político; soberania, plena autonomia e 

independência em relação a qualquer outra forma de poder; e distinção da sociedade civil, fato 

observado principalmente na Inglaterra, a partir no século XVII (GRUPPI, 1996; SCHIERA, 

1998). Com essas características, o Estado moderno distingue-se substancialmente do Estado 

feudal, dado que esse último é 

 

[...] propriedade do senhor, é um Estado patrimonial: é patrimônio do 

monarca, do marquês, do conde, do barão, etc. O senhor é dono do território, 

bem como de tudo o que nele esse encontra (homens e bens); pode vendê-lo, 

dá-lo de presente, cedê-lo em qualquer momento, como se fosse uma área de 

caça reservada (GRUPPI, 1996, p.09).  

 

Note-se que na sociedade feudal “a unidade do Estado, assim como o poder universal 

do Estado, que constitui a consciência, a vontade e a atividade da unidade do Estado, 

manifestam-se como assunto particular de um soberano e de seus serviçais, separados do 

povo”. Cabe lembrar que a sociedade feudal “possuía um caráter político imediato”, isto é, os 

elementos da vida social, como “[...] a posse ou a família ou o modo de trabalho, foram 

elevados à condição de elementos da vida estatal nas formas da suserania, do estamento e da 

corporação”. Esse modo de organizar a vida social determinava “a relação de cada indivíduo 

com a totalidade do Estado, ou seja, [...] sua relação de separação e exclusão dos demais 

componentes da sociedade” e “não elevou a posse ou o trabalho à condição de elementos 

sociais, mas, ao contrário, completou sua separação da totalidade do Estado e os constituiu 

em sociedades particulares dentro da sociedade” (MARX, 2010a, p.51-2). 

Diferentemente do Estado feudal, o Estado moderno apresenta um elemento que o 

distingue de outras formas anteriores de organização do poder: a “progressiva centralização 

do poder segundo uma instância sempre mais ampla, que termina por compreender o âmbito 

completo das relações políticas” (SCHIERA, 1998, p.426). Esse mesmo autor destaca que a 

história do nascimento do Estado moderno está ligada a uma tensão entre “o sistema 

policêntrico e complexo dos senhorios de origem feudal” e a necessidade de superar o 

“policentrismo do poder, em favor de uma concentração do mesmo, numa instância 

tendencialmente unitária e exclusiva”, sendo que essa instância seria um “Estado territorial 

concentrado e unitário através da chamada racionalização da gestão do poder e da própria 

organização política imposta pela evolução das condições históricas materiais”.  

No âmbito do pensamento político, as primeiras reflexões sobre o Estado moderno 

foram realizadas por Nicolau Maquiavel (1469-1527), em seu livro “O Príncipe”. Esse 
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filósofo italiano, ao refletir sobre a realidade de sua época, foi o primeiro pensador moderno a 

escrever uma obra que negava os princípios teológicos defendidos pela Igreja Católica 

(NASCIMENTO, 2010), promovia “[...] uma ruptura ao transformar o Estado em uma 

realidade estranha ao sagrado” e descobria “[...] a especificidade do sistema político e do 

poder, descritos como instituições puramente humanas” (RUSS, 2015, p.106).  

Como teórico do Estado moderno, Maquiavel o concebeu como uma instituição 

unitária, forte, que tem suas próprias leis e técnicas e cujo poder funda-se no terror. Essa 

instituição seria fundada pelo príncipe (o soberano detentor do poder político) com o objetivo 

de unificar a sociedade dilacerada pela guerra e transformá-la em uma comunidade política. 

Nestes termos, o Estado moderno não é uma instituição transcendental, criada por um ser 

divino, mas um produto da conduta racional projetado fora da esfera dos valorais morais e 

teológicos (GRUPPI, 1996; NASCIMENTO, 2010; RUSS, 2015).  

Após Maquiavel e antes da crítica construída por Marx no século XIX, outros teóricos 

da política também refletiram a respeito do Estado moderno, destacando-se Thomas Hobbes, 

John Locke e Jean-Jacques Rousseau (GRUPPI, 1996). O pensamento político desses 

filósofos tem como fio condutor o jusnaturalismo, uma corrente teórica que desenvolveu a 

noção do direito natural e moldou as doutrinas políticas de tendência individualista e liberal, 

as quais defendem a necessidade do Estado assegurar os direitos “inatos” dos indivíduos 

(segurança, liberdade e propriedade privada) e reduz o exercício do poder político estatal a 

uma função derivada dos direitos individuais (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011).  

O ponto de convergência no pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau é que o poder 

político do Estado seria legitimado e exercido por meio de um pacto voluntário de 

consentimento – o contrato social – estabelecido entre os indivíduos e que regularia a 

convivência social. Sob a égide do contrato social, os indivíduos renunciariam à sua liberdade 

individual e instituiriam o Estado (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011), instância que teria a 

finalidade de permitir o desenvolvimento da civilização, salvaguardar a tranquilidade do povo 

e coibir qualquer violação dos direitos naturais individuais (RUSS, 2015). Nesse sentido, para 

os filósofos contratualistas, o Estado define-se pela união dos indivíduos em uma sociedade 

perpétua e exclusiva, a única capaz de permitir a realização de uma vida pautada na razão 

(BOBBIO; BOVERO, 1996). 

Embora haja convergências no pensamento político de Locke, Hobbes e Rousseau, 

estes divergem em muitos aspectos, especialmente no que concerne à natureza do Estado. 

Para Hobbes, por exemplo, o Estado é absoluto e o seu poder é ilimitado, indivisível e isento 

de qualquer controle externo. Este mesmo filósofo considera que a sociedade civil só existe na 
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presença do Estado, que nasce a partir de um contrato social estabelecido para controlar a vida 

dos indivíduos e garantir segurança e a posse da propriedade (NASCIMENTO, 2010). O 

trecho abaixo resume a visão de Hobbes em relação ao Estado:  

 

Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos 

uns com os outros, foi instituída por todos como autora, de modo que ela 

pode usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar 

conveniente, para assegurar a paz e a defesa comuns. Àquele que é portador 

dessa pessoa chama-se SOBERANO, e dele se diz que possui poder 

soberano. Todos os demais são SÚDITOS (HOBBES, 2003, p.148).  

 

Nota-se que na ótica hobbesiana, o estabelecimento do contrato social “impõe aos 

indivíduos a obrigação de obedecer a tudo aquilo que o poder soberano ordenar” e cria “regras 

de convívio social e de subordinação política” que permite aos indivíduos transferir seus 

poderes e direitos a um poder soberano (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.24). Nesta 

perspectiva, “os indivíduos para evitar a ‘guerra de todos contra todos’, entregariam os seus 

direitos naturais, sua liberdade e propriedade a um só soberano: o Estado, que manteria o 

controle sobre todos” (CORREIA, 2005, p.29).  

Por outro lado, Locke não considera o Estado uma instituição soberana, dado que o 

seu poder político deve ser limitado pelas leis a garantir os direitos naturais à vida, à liberdade 

e à propriedade. Quando o Estado não for capaz de cumprir essa função, os indivíduos podem 

instituir um novo poder político, que assegure e conserve seus direitos naturais (CORREIA, 

2005; NASCIMENTO, 2010). Assim, “enquanto para Hobbes o poder é absoluto, indivisível 

e irresistível, para Locke, ao contrário, é limitado, divisível e resistível” (BOBBIO; 

BOVERO, 1996, p.75). 

É importante ressaltar que no pensamento de Locke, o Estado não deve interferir na 

capacidade dos indivíduos em acumular bens, no poder econômico individual. Com efeito, os 

integrantes da sociedade política – o “povo” – são apenas aqueles cuja condição de 

proprietário permite controlar o poder político para defender e garantir a propriedade privada 

(CORREIA, 2005). Em outras palavras, o estatuto da cidadania depende da condição de ser 

proprietário de bens e o poder político está hipotecado aos proprietários, que fundam o Estado 

para a proteção da propriedade privada e de si mesmos (MONTAÑO; DURIGUETTO). 

Conforme elucida Bobbio (1998, p.224), “toda a concepção lockiana do Estado poderia ser 

resumida em uma fórmula: o poder político a serviço do poder econômico”.  

 Por este motivo, o pensamento de John Locke forneceu os fundamentos para a 

constituição do Estado liberal e do liberalismo clássico, uma teoria político-econômica que 
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defende a livre-iniciativa, a ausência de interferência estatal no mercado e propõe uma forma 

de organização do poder contrária ao Absolutismo (SILVA; SILVA, 2014). Esses mesmos 

autores (p.260) destacam que no pensamento liberal clássico, embora o Estado não deva 

intervir na economia e nos interesses individuais, este “deve exercer algumas funções 

específicas, limitadas, mas essenciais à ação livre dos cidadãos proprietários” e ao acúmulo da 

propriedade privada. Com isso, “o Estado se estrutura para garantir os contratos, não interferir 

nos lucros de seus membros, permitir a manutenção da propriedade privada, regular o jogo de 

interesses, manter a ordem social” e garantir a “livre circulação das mercadorias” e a 

“vigilância e punição dos que pretendiam entravar o curso natural do mercado” (SILVA; 

SILVA, 2014, p.260).  

Observa-se que a concepção liberal do Estado forneceu as bases para a estruturação do 

Estado burguês e capitalista, principalmente por eliminar as barreiras à livre circulação de 

mercadorias, à liberdade econômica individual e ao acúmulo da propriedade privada. É 

necessário lembrar que historicamente, o Estado liberal “nasceu da erosão progressiva do 

poder absoluto do rei e das rupturas revolucionárias da Inglaterra no século XVII e da França 

no final do século XVIII”, sendo que nesta conjuntura, Locke “tornou-se o teórico do ideal da 

sociedade inglesa - a do modelo mercantil - que exigia uma segurança vantajosa para o 

desenvolvimento da livre iniciativa no domínio da economia” (CORREIA, 2005, p.33).  

Como contraponto à concepção liberal do Estado, identifica-se no pensamento político 

anterior à Marx a concepção democrático-burguesa do filósofo Jean Jaques Rousseau. Essa 

concepção influenciou particularmente a fase mais radical da Revolução Francesa (GRUPPI, 

1996; NASCIMENTO, 2010) e tem por pressuposto a visão de que os seres humanos 

“nascem livres e iguais (...) mas em todo lugar estão acorrentados”; e que estes só podem ser 

livres se forem iguais, pois “o único fundamento da liberdade é a igualdade: não há liberdade 

onde não existir igualdade” (GRUPPI, 1996, p.18). 

 Nesta ótica, liberdade e igualdade são uma condição natural do ser humano, o que se 

contrapõe ao liberalismo clássico, já que nesta teoria político-econômica “há liberdade na 

medida em que se leve em consideração a desigualdade entre proprietários e não-

proprietários” (GRUPPI, 1996, p.18). Entretanto, embora Rousseau reconheça a existência da 

desigualdade socioeconômica entre os indivíduos, a igualdade defendida por ele é puramente 

formal e se resume à igualdade política, à igualdade diante da lei (NASCIMENTO, 2010).   

Partindo do entendimento de que a ordem desenhada por Hobbes e Locke defende e 

protege o interesse de poucos, ou seja, apenas dos proprietários, Rousseau atribuiu ao Estado 

um sentido radicalmente diferente. Na perspectiva rousseauniana, o Estado seria um corpo 
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político essencialmente democrático que garante a liberdade e igualdade dos indivíduos, e 

cujo alicerce do seu poder político é a vontade geral e os interesses comuns dos indivíduos, 

sendo estes os pilares que devem governar a sociedade e o povo, o soberano constituído no 

pacto social (NASCIMENTO, 2010; MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011).   

À luz das concepções de Estado dos filósofos contratualistas aqui tratados, observa-se 

que estas se diferenciam pelos seguintes aspectos: em Hobbes, o Estado é soberano e deve 

controlar os súditos e garantir a segurança e posse da propriedade; em Locke, o Estado deve 

ser controlado pelo “povo” (os proprietários), sendo que o exercício do poder político deve 

garantir precipuamente o direito à propriedade, a livre iniciativa econômica e o curso 

“natural” do mercado; por fim, o Estado em Rousseau é democrático e sua finalidade é 

garantir a satisfação da vontade geral do povo. 

 

3.1.2 O Estado em Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

 

 O filósofo alemão George W.F. Hegel foi um dos proeminentes pensadores do século 

XIX, sendo apontado como o principal representante do idealismo alemão e cujo pensamento 

(e a crítica deste) foi fundamental para a construção da dialética marxiana (NASCIMENTO, 

2010). Segundo Mascaro (2015, p.14), o pensamento hegeliano marcou o início da trajetória 

de Marx, que “aprendeu com seus professores (em sua formação acadêmica, grifo meu) a ler 

a política e o mundo a partir das lentes hegelianas”.  

 No que concerne ao Estado, Hegel tratou desse tema no livro Princípios da filosofia 

do direito, que foi publicado em 1821 e pretendeu “construir uma filosofia realista do 

Estado”, “(...) chegar às formas concretas do direito e oferecer uma ciência do Estado”. Para 

isso, tratou-se do direito de propriedade, dos contratos, do direito penal e “da moralidade tanto 

subjetiva quanto objetiva, da qual o Estado é a plena realização” (RUSS, 2015, p.285). Essa 

perspectiva filosófica divergia dos modelos de Estado idealizados pelos contratualistas e 

inseriu a análise do Estado no âmbito do desenvolvimento histórico da sociedade capitalista 

(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011): 

 

A crítica da filosofia alemã do direito e do Estado, que com Hegel alcançou 

sua versão mais consistente, rica e completa, consiste tanto na análise crítica 

do Estado moderno e da realidade com ele relacionada como na negação 

decidida de todo o modo da consciência política e jurídica alemã, cuja 

expressão mais distinta, mais universal, elevada ao status de ciência, é 

justamente a própria filosofia especulativa do direito (de Hegel, grifo meu) 

(MARX, 2013, p.157). 
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 Na concepção hegeliana, o Estado era concebido como “realização completa da 

liberdade” (RUSS, 2015, p.285), como manifestação da Razão humana (SAES, 1998), além 

de coexistir com a sociedade civil e ser uma esfera distinta e separada da última, o que era 

inédito no pensamento político da época (lembrando: para os contratualistas, como Hobbes e 

Locke, a sociedade civil substituiria o estado de natureza) (NASCIMENTO, 2010; 

MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). Com efeito, a relação entre Estado e sociedade civil em 

Hegel distinguia-se da idealizada pelos filósofos contratualistas, fato que impõe a necessidade 

de delimitar o significado atribuído a ambos.  

 Para Hegel, a sociedade civil é a esfera das relações jurídicas, administrativas e 

econômicas dos indivíduos particulares, que satisfazem suas necessidades por meio do 

trabalho, da divisão do trabalho e da troca (NASCIMENTO, 2010; MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011). Por ser um âmbito em que “cada indivíduo persegue o seu interesse 

particular”, havendo “domínio das carências individuais e dos fins particulares/egoístas” 

(SAES, 1998, p.55), Hegel reconheceu que os interesses dos indivíduos na sociedade civil são 

conflitantes e fonte de contradições que não são resolvidas por meio do contrato social, mas 

por intermédio de uma instância capaz de superar essas contradições e conflitos 

(NASCIMENTO, 2010) e “(...) defender o interesse geral, fazer com este se sobreponha aos 

interesses particulares” (SAES, 1998, p.55): o Estado.   

 Neste sentido, o Estado político é uma antítese da sociedade civil e tem como função 

primordial “(...) a superação dialética da esfera das particularidades (a sociedade civil)”, que 

estaria subordinada aos interesses gerais da comunidade política (NASCIMENTO, 2010, 

p.21). Isto é, o Estado é uma “uma forma superior de coletividade” que aglutina “a 

pluralidade dos sujeitos socialmente determinados, ou a sociedade dos interesses isolados e 

contrapostos”, sendo “(...) capaz de produzir normas gerais universalmente vinculantes e de 

obter pela coação o respeito às mesmas” (BOBBIO; BOVERO, 1996, p.158).  

Como se observa, no modelo hegeliano o Estado mantém e organiza a ordem social 

produzida pelo movimento histórico, além de fixar e garantir as “regras do jogo” e 

“configurar-se como esfera superior da sociedade, em cujo interior os sujeitos singulares, 

enquanto cidadãos, recebem uma determinação diversa e oposta àquela que têm como pessoas 

privadas dentro da esfera inferior da sociabilidade”, contrapondo-se, portanto, “(...) à 

sociedade civil tanto quanto a unidade orgânica se contrapõe à conexão mecânica, a finalidade 

coletiva ao interesse individual, o bem público ao bem-estar particular ou privado” (BOBBIO; 

BOVERO, 1996, p.158). 
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Além de ser concebido como um momento superior da vida social, um ideal de vida 

ética (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011), no pensamento hegeliano o Estado também é 

considerado o fundador da sociedade civil e da família, sendo o fundamento tanto de uma 

quanto de outra (GRUPPI, 1996; NASCIMENTO, 2010).  

 

Quer dizer que, para Hegel, não há sociedade civil se não existir um Estado 

que a construa, que a componha e que integre suas partes; não existe povo se 

não existir o Estado, pois é o Estado que funda o povo e não o contrário. É o 

oposto da concepção democrática (de Rousseau, grifo meu), segundo a qual 

a soberania é do povo, que a exprime no Estado, mas o fundamento da 

soberania fica sempre no povo (GRUPPI, 1996, p.24). 

   

Partindo dessas considerações, depreende-se que na ótica hegeliana “caberia ao Estado 

garantir o bem público ao mesmo tempo em que preserva a sociedade civil e seus 

fundamentos, dentre os quais, a propriedade privada”. Neste sentido, o Estado é transformado 

“(...) no sujeito real que ordena, funda e materializa a universalização dos interesses 

privatistas e particularistas da sociedade civil” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.33).   

 

3.2 A CONCEPÇÃO MARXIANA SOBRE O ESTADO 

 

Cabe frisar preliminarmente que se optou por utilizar a expressão “concepção 

marxiana” porque Karl Marx não construiu um conceito, teoria ou análise sistemática sobre o 

Estado, embora tivesse tal pretensão. Por outro lado, ao navegar por suas obras, identifica-se 

que ele construiu uma visão própria do Estado burguês, que foi utilizada como condutor em 

suas análises (CODATO; PERISSINOTTO, 2001) e cuja base foi estabelecida nas suas obras 

da juventude. Essas obras foram construídas como parte da crítica à concepção hegeliana 

sobre o Estado, ao idealismo alemão e ao pensamento político liberal (COSTA, 1998).  

Em linhas gerais, considera-se que “com Marx se inicia uma nova forma de ver o 

Estado e a política”, dado que a concepção marxiana sobre o Estado “(...) representa uma 

ruptura com todo o pensamento político ocidental” e “(...) é radicalmente distinta da visão 

liberal”, trazendo no seu bojo “uma crítica da democracia burguesa e do liberalismo, com seus 

valores e fundamentos” (NASCIMENTO, 2010, p.39). Assim, com a concepção marxiana 

surge uma visão crítica do Estado, pois ao analisar a anatomia econômica da sociedade 

capitalista, Marx revelou o esqueleto que sustenta o Estado burguês, bem como o seu 

conteúdo, a sua função e sua articulação com a sociedade civil (GRUPPI, 1996).   

Segundo Costa (1998, p.112), Marx considerava que o Estado  
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(...) é uma entidade de classes, um órgão para assegurar o domínio das 

classes proprietárias e, ao mesmo tempo, reproduzir a divisão da sociedade 

em classes antagônicas. Nesse sentido, o Estado, por mais democrática que 

seja a sua forma, não é expressão da vontade geral, mas sim, um instrumento 

a serviço da dominação e exploração de classe. 

 

Ainda que esta seja uma afirmação genérica, a mesma revela dois elementos da 

concepção marxiana sobre o Estado que marca uma ruptura com o pensamento político dos 

filósofos contratualistas e de Hegel: a natureza de classe do Estado e a sua função de 

assegurar e conservar a dominação e exploração de classe.  

Sobre a natureza de classe do Estado, Marx concebia que “(...) o Estado não é uma 

peça isolada, sem lastro estrutural com a realidade, que poderíamos tomar nas mãos e conferir 

os aspectos que quiséssemos”, dado que ele é um reflexo da estrutura social que o determina e 

uma forma necessária do capitalismo (MASCARO, 2015, p.24). Ou seja, “do ponto de vista 

político, Estado e organização da sociedade não são duas coisas distintas”, pelo contrário, “o 

Estado é a organização da sociedade (civil, grifo meu)” (MARX, 2010b, p.38). E o que 

significa a sociedade civil no pensamento marxiano? 

Em Marx, a sociedade civil designa “(...) o conjunto do intercâmbio material dos 

indivíduos no interior de um estágio determinado das forças produtivas”, assim como “o 

conjunto da vida comercial e industrial de um estágio e, nessa medida, ultrapassa o Estado e a 

nação, apesar de, por outro lado, ela ter de se afirmar ante o exterior como nacionalidade e se 

articular no interior como Estado”. Dessa forma, na concepção marxiana a palavra sociedade 

civil, que surgiu no século XVIII, “quando as relações de propriedade já haviam se libertado 

da comunidade antiga e medieval” e desenvolveu-se, como tal, com a burguesia, indica “a 

organização social que se desenvolve diretamente a partir da produção e do intercâmbio e que 

constitui em todos os tempos a base do Estado e da restante superestrutura idealista” (MARX; 

ENGELS, 2007, p.74).  

Como se observa, o Estado existe em função da base material da sociedade, das 

relações de produção que se instalaram na sociedade civil (NASCIMENTO, 2010), sendo que 

sua separação da sociedade civil existe apenas em nível abstrato: “a sociedade civil, entendida 

como o conjunto das relações econômicas (essas relações econômicas são justamente a 

anatomia da sociedade civil), que explica o surgimento do Estado, seu caráter, a natureza de 

suas leis, e assim por diante.” (GRUPPI, 1996, p.27). 

Nota-se que Marx reteve a perspectiva hegeliana de que a sociedade civil é o âmbito 

em que se desenvolvem as relações econômicas entre os indivíduos, mas inverteu a relação 

desta com o Estado: enquanto em Hegel, o Estado é a instância dos interesses universais que 
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tem racionalidade própria, supera as contradições e coexiste independentemente da sociedade 

civil, em Marx o Estado é um produto das relações sociais de produção instaladas na 

sociedade civil e expressa as contradições dessa esfera, sendo fundado pela sociedade 

burguesa, e não o contrário. Neste sentido, Bottomore (2001, p. 134) comenta que Marx 

rejeitou a visão hegeliana de que o Estado seria capaz de superar “a divisão entre ele próprio 

(...) e a sociedade civil, bem como o abismo entre o indivíduo, como pessoa privada, e o 

cidadão”, defendendo que o Estado “(...) na vida real, não representa o interesse geral, mas 

antes defende os interesses da propriedade”.  

A cisão e distinção entre Estado e sociedade civil, presente no pensamento político 

liberal e em Hegel, é considerada por Marx uma forma de alienação política, dado que “onde 

o Estado político atingiu a sua verdadeira forma definitiva, o homem leva uma vida dupla não 

só mentalmente, na consciência, mas também na realidade, na vida concreta” (MARX, 2010a, 

p.40). Essa vida dupla coloca o ser social “[...] em contradição consigo mesmo, alteando-se 

acima dessa limitação de maneira abstrata e limitada, ou seja, de maneira parcial”. (MARX, 

2010a, p.39). Essa contradição decorre do fato de que no Estado burguês, o indivíduo 

“equivale a um ente genérico, ele é o membro imaginário de uma soberania fictícia, tendo 

sido privado de sua vida individual real e preenchido com uma universalidade irreal” 

(MARX, 2010a, p.41), enquanto que fora da esfera estatal, ou seja, na sociedade civil, ele 

“atua como pessoa particular, encara as demais pessoas como meios, degrada a si próprio à 

condição de meio e se torna um joguete na mão de poderes estranhos a ele” (MARX, 2010a, 

p.40).  

Isto requer considerar que na sociedade burguesa “cada homem é visto uniformemente 

como mônada que repousa em si mesma” (MARX, 2010a, p.49), sendo que “nenhum dos 

assim chamados direitos humanos transcende o homem egoísta, o homem como membro da 

sociedade burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu interesse privado e ao seu 

capricho privado e separado da comunidade” (MARX, 2010a, p.50). E é justamente “o 

homem na qualidade de membro da sociedade burguesa” que “vale como o homem 

propriamente dito, como o homme em distinção ao citoyen, porque ele é o homem que está 

mais próximo de sua existência individual”, enquanto “o homem político constitui apenas o 

homem abstraído, artificial, o homem como pessoa alegórica, moral” (MARX, 2010a, p.53).  

Observa-se, assim, que o Estado “está baseado na contradição entre a vida pública e a 

vida privada, na contradição entre os interesses gerais e os interesses particulares”, existindo 

“tão somente como antítese a ela (vida privada, grifo meu)” (MARX, 2010b, p.39). 

Depreende-se ainda que no marco da sociedade burguesa, a emancipação política dos 
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indivíduos representa “a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade burguesa, a 

indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral” (MARX, 2010a, 

p.54), não se constituindo na emancipação humana em geral, pois “o homem real (na 

sociedade burguesa, grifo meu) só chega a ser reconhecido na forma de indivíduo egoísta, o 

homem verdadeiro, só na forma do citoyen abstrato”
18

 (MARX, 2010a, p.53). Em outras 

palavras, “o próprio Estado moderno faz abstração do homem efetivo, ou satisfaz o homem 

total de uma maneira puramente imaginária” (MARX, 2013, p.157). 

A despeito disso, Marx assinala que a emancipação política alçada pela burguesia 

“representa concomitantemente a dissolução da sociedade antiga, sobre a qual está baseado o 

sistema estatal alienado do povo, o poder soberano”. Ademais, “a revolução política é a 

revolução da sociedade burguesa” (MARX, 2010a, p.51), dado que ela “derrubou esse poder 

do soberano e alçou os assuntos de Estado à condição de assuntos de toda a nação”, 

“constituiu o Estado político como assunto universal, isto é, como Estado real”, e 

“desmantelou forçosamente o conjunto de estamentos, corporações, guildas, privilégios, que 

eram outras tantas expressões da separação entre o povo e seu sistema comunitário” (MARX, 

2010a, p.52).   

Com base nisso, vê-se que “a revolução política superou o caráter político da 

sociedade burguesa”, pois “decompôs a sociedade burguesa em seus componentes mais 

simples, ou seja, nos indivíduos, por um lado, e, por outro, nos elementos materiais e 

espirituais que compõem o teor vital, a situação burguesa desses indivíduos” (MARX, 2010a, 

p.52). Somado isso, a revolução política burguesa decompôs “a vida burguesa em seus 

componentes sem revolucionar esses mesmos componentes nem submetê-los à crítica”, além 

de encarar a sociedade burguesa, o mundo das necessidades, do trabalho, dos interesses 

privados, do direito privado, “(...) como o fundamento de sua subsistência, como um 

pressuposto sem qualquer fundamentação adicional, e, em consequência, como sua base 

natural” (MARX, 2010a, p.53). 

Considerando que o indivíduo, “como membro da sociedade burguesa, passa a ser a 

base, o pressuposto do Estado político” (MARX, 2010a, p.52), questiona-se: Marx se refere a 

qual indivíduo? Para responder essa pergunta, cabe lembrar que na visão marxiana, a 

revolução política burguesa, embora representasse o desmantelamento das relações sociais 

feudais, era parcial, exclusivamente política, não almejava a emancipação humana universal e 

“deixa de pé os pilares do edifício” (MARX, 2013, p.160).  

                                                           
18

 A palavra “real” foi utilizada nesse período como sinônimo de concreto, enquanto a palavra “verdadeiro” foi 

utilizada no sentido de abstração, alegórico, moral. 
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Partindo desse entendimento, Marx sentencia: a revolução parcial, meramente política, 

baseia-se “no fato de que uma parte da sociedade civil se emancipa e alcança o domínio 

universal; que uma determinada classe, a partir da sua situação particular, realiza a 

emancipação universal da sociedade”. Ele prossegue: “tal classe liberta a sociedade inteira, 

mas apenas sob o pressuposto de que toda a sociedade se encontre na situação de sua classe, 

portanto, por exemplo, de que ela possua ou possa facilmente adquirir dinheiro e cultura”. 

Contudo, “para que um estamento seja par excellence o estamento da libertação é necessário, 

inversamente, que um outro estamento seja o estamento inequívoco da opressão” (MARX, 

2013, p.160). 

Essas palavras respondem a pergunta anterior: o indivíduo referido por Marx é aquele 

que nas relações sociais de produção pertence a uma classe social. No caso da sociedade 

burguesa, há duas classes sociais antagônicas: a burguesia, classe dos capitalistas modernos 

que são os proprietários dos meios de produção e, portanto, a classe dominante; e o 

proletariado, a classe dos trabalhadores assalariados que vendem sua força de trabalho para 

sobreviver. O antagonismo de classe da sociedade civil materializa a disputa entre capital e 

trabalho, entre opressor (burguesia) e oprimido (proletariado), sendo o verdadeiro motor da 

história (MARX; ENGELS, 2010). 

Com isso, o Estado expressa a hegemonia da classe economicamente dominante, que 

monopoliza os meios de produção e controla o poder político para garantir a reprodução dos 

seus interesses de classe (GRUPPI, 1996). Nestes termos, “o Estado é essencialmente a 

instituição pela qual a classe dominante e exploradora impõe e defende seu poder e seus 

privilégios contra a classe ou classes que domina e explora” (BOTTOMORE, 2001, p.135). 

Montaño e Duriguetto (2011, p.36-7) complementam que: 

 

O Estado é a instância que diz representar o interesse universal, mas 

representa o de uma classe. Ele cumpre a universalidade reproduzindo o 

interesse da classe dominante. Assim, o Estado tem a aparência de 

universalidade, mas a sua realidade efetiva é particular, na medida em que 

ele garante a organização das condições gerais de um sistema social (ou a 

organização da produção) no qual e pelo qual a burguesia existe como classe 

dominante. 

 

Assim concebido, o Estado também é considerado por Marx um instrumento de 

dominação política e de conservação da luta de classes e dos interesses da classe 

economicamente dominante. Entretanto, para que a luta de classes não se torne socialmente 

dilacerante, o Estado deve funcionar como instrumento regulador da luta de classes e de 
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manutenção da estabilidade da ordem social (BOTTOMORE, 2001; NASCIMENTO, 2010). 

Destarte, o Estado é também “um momento de equilíbrio jurídico e político, um momento de 

mediação”, isto é, um instrumento capaz de “regulamentar juridicamente a luta de classes, de 

manter determinados equilíbrios entre as classes em conformidade com a correlação de forças 

existente” (GRUPPI, 1996, p.30-31) e de legitimar “a dominação e a exploração da burguesia 

sobre o proletariado, revelando, assim, a sua essência de representante não dos interesses 

‘comuns’, mas daqueles de uma classe particular” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, 

p.38). 

Tais considerações apontam que a concepção marxiana sobre o Estado, ao romper 

criticamente com o pensamento político liberal, promoveu uma dessacralização do Estado 

(COSTA, 1998) e ergueu uma nova forma de apreender o Estado: ao garantir e conservar a 

sociedade civil e tudo o que dela deriva (contradições, luta de classes, dominação burguesa, 

exploração do proletariado e do trabalho, produção e reprodução do capital), o Estado garante 

as relações sociais de produção de determinado momento histórico, que, por fim, está na base 

do próprio Estado, como afirma Gruppi (1996). Com efeito, o Estado político é um 

instrumento de dominação que mantém a hegemonia da classe economicamente dominante e 

assegura a ordem social erguida a partir das relações econômicas instaladas em dado contexto 

histórico.  

Finaliza-se esse subtópico com uma passagem do livro A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, que sintetiza a visão marxiana sobre o Estado: 

 

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de 

fora para dentro. Tampouco é “a realidade da ideia moral” nem “a imagem e 

a realidade da razão”, como afirma Hegel. É, antes, um produto da 

sociedade, quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento. É 

a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição 

com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não 

consegue conjurar.  Mas para que esses antagonismos, essas classes com 

interesses antagônicos colidentes não se devorem e não consumam a 

sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a 

mantê-la dentro dos limites da “ordem”. Esse poder, nascido da sociedade, 

mas posto acima dela e que se distancia cada vez mais, é Estado (ENGELS, 

2014, p. 208). 

 

3.3 O ESTADO NACIONAL NOS ANOS 1920, 1930 E 1940 

 

Tratar do Estado nacional nas décadas de 1920, 1930 e 1940 requer considerar que 
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“(...) não se pode pensar quarenta anos da história brasileira do século XX como pertencentes 

a um ‘tempo imóvel’, ainda que, no confronto com o que veio ocorrer após 1930, seja 

possível ter-se essa impressão”, já que “ao longo do período que vai de 1889 a 1930, as 

economias regionais se desenvolveram, um grande surto imigratório ocorreu no Centro-Sul, a 

urbanização ganhou extraordinário ímpeto em algumas cidades”. Em decorrência desse 

movimento histórico, “cresceu a classe média urbana, tomou forma o primeiro contingente de 

uma classe operária, ao mesmo tempo em que a expansão do setor agroexportador e sua 

crescente especialização acentuou a demarcação entre produtores, comércio exportador e setor 

financeiro” (FAUSTO, 1997, p.20).  

A despeito disso, o padrão de acumulação agrário-exportador vigente na Primeira 

República entrou em colapso na década de 1920, o que somado a uma crise política ocorrida 

no interior de frações da classe dominante, propiciou a eclosão da “Revolução de 1930”, que 

se materializou como um golpe de estado ocorrido em outubro de 1930 (FAUSTO, 1997; 

MENDONÇA, 2016). Foi a partir da Revolução de 1930 que o padrão de acumulação 

brasileiro foi gradualmente alterado, modificando a estrutura político-econômica da sociedade 

brasileira.  

Como afirma o sociológico Francisco de Oliveira (2013, p.35), “a Revolução de 1930 

marca o fim de um ciclo e o início de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia 

agrário-exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-

industrial”. Embora essa predominância seja observada a partir de 1956, quando a 

participação da indústria na composição da renda interna superou a da agricultura, a revolução 

de 1930 foi o epicentro que criou as condições materiais para a introdução de “um novo modo 

de acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto, que dependerá substancialmente de 

uma realização parcial interna crescente” (OLIVEIRA, 2013, p.35).  

Especificamente, com a Revolução de 1930, “a nova correlação de forças sociais, a 

reformulação do aparelho e da ação estatal, a regulamentação dos fatores, entre os quais o 

trabalho ou o preço do trabalho” significaram, de um lado, a “destruição das regras do jogo 

segundo as quais a economia se inclinava para as atividades agrário-exportadoras” e, de outro, 

a “criação das condições institucionais para a expansão das atividades ligadas ao mercado 

interno” (OLIVEIRA, 2013, p.35). 

Neste ínterim, transformou-se o conteúdo e o modus operandi do Estado nacional, 

bem como sua relação com a sociedade brasileira. Para compreender essas transformações, 

caracterizar-se-á o Estado nacional nas décadas de 1920, 1930 e 1940 em sua relação com a 

base material e a estrutura política brasileira no transcorrer do tempo.  
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Em termos gerais, a década de 1920 é apontada por alguns historiadores como o 

período do auge da economia cafeeira, e o café era a mercadoria base do sistema econômico 

brasileiro. De acordo com Fausto (1997, p.20), “do ponto de vista do sistema produtivo e dos 

setores econômicos dominantes, não há dúvida de que o país se definia, sobretudo, como 

agroexportador, sendo a economia cafeeira expressa socialmente pela chamada burguesia do 

café, o polo predominante, ainda que não exclusivo”.  

Dessa maneira, em âmbito econômico, os anos 1920 definem-se pelo domínio 

inconteste das atividades agroexportadoras, que eram controladas predominantemente pela 

burguesia do café paulista (MENDONÇA, 2016). As atividades industriais ligavam-se aos 

ramos têxtil e alimentício, caracterizando-se “pela dependência do setor agrário-exportador, 

pela insignificância dos ramos básicos, pela baixa capitalização”, concentrando-se 

predominantemente em São Paulo, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul (FAUSTO, 

1997, p.37). 

Do ponto de vista político, esse período foi marcado pela institucionalidade do sistema 

oligárquico, em que o jogo político organizava-se de modo a maximizar o poder das 

oligarquias estaduais e, assim, garantir às “chefias naturais - expressões máximas da 

dominação oligárquica local - os mecanismos seguros de perpetuação e sucessão no poder” 

(MENDONÇA, 2016, p.308). Nesta configuração, predominavam os interesses político-

econômicos regionais, em detrimento de um projeto nacional. Ou seja, a fração de classe 

economicamente dominante (a burguesia cafeeira paulista) transformava em projeto universal 

seus interesses corporativos (FAUSTO, 1997; MENDONÇA, 2016).  

Neste sentido, o Estado nacional nos anos 1920 era o instrumento de dominação da 

burguesia cafeeira, por meio do qual essa fração da classe dominante defendia e garantia os 

interesses privados do setor agroexportador cafeeiro (MENDONÇA, 2016). Outrossim, o 

Estado nacional era a instância que legitimava as oligarquias estaduais e a burguesia cafeeira; 

assumia concomitantemente o papel de representante dos interesses cafeeiros e guardião dos 

interesses nacionais (FAUSTO, 1997); bem como estava posto a serviço dos interesses 

privados, particularmente das oligarquias estaduais que detinham o domínio do poder político 

(COUTINHO, 2006; MENDONÇA, 2016). Essa manifestação “privatista” do Estado 

brasileiro revelava-se por meio de “fortes características patrimonialistas, sendo tratado na 

prática, pelos seus ocupantes, como propriedade pessoal, o que levou aos muitos fenômenos 

de nepotismo, clientelismo, corrupção, etc.” (COUTINHO, 2006, p.183). 

Cabe salientar que o Estado brasileiro dos anos 1920 foi um produto do processo 

histórico iniciado com a Proclamação da República, sendo construído com base nos 
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pressupostos do liberalismo clássico e tendo como um dos pontos nodais o aperfeiçoamento 

da participação política, traduzida pela ampliação formal da cidadania aos indivíduos 

alfabetizados (em uma população majoritariamente rural e analfabeta) e pela exclusão da 

maior parte da população, a qual não interessava incorporar a cidadania (MENDONÇA, 

2016). Como afirma essa mesma autora, o espírito do regime político em vigor na Primeira 

República era um misto de democracia e liberalismo excludente.  

Visto de outra perspectiva, o modus operandi do Estado nacional na Primeira 

República não era uniforme e isso pode ser constatado a partir do estudo da relação entre 

Estado e saúde pública, conforme elucida o sociólogo Gilberto Hochman (1993; 2012). Esse 

mesmo autor, ao analisar a relação entre saúde pública e construção do Estado entre 1910 e 

1930, identificou que até a década de 1910 a intervenção do Estado brasileiro em território 

nacional era pontual e limitada pelo pacto federativo inscrito na Constituição de 1891, “que 

garantia a autonomia estadual e municipal e explicitava as condições que permitiriam a 

violação do princípio federativo, sempre por solicitação dos estados, nunca por iniciativa da 

União” (HOCHMAN, 1993, p.47).  

Assim, “um aumento da capacidade de penetração e intervenção do Estado sobre o 

território brasileiro seria, sempre, um questionamento do pacto federativo e dos poderes das 

oligarquias estaduais”, sendo que “o recurso a esses princípios constitucionais foi a principal 

arma utilizada para tentar conter qualquer projeto ou decisão que significasse um aumento da 

competência da União” (HOCHMAN, 1993, p.47).  

Entretanto, a década de 1920 marca um ponto de inflexão no modo de intervenção 

estatal, principalmente no campo da saúde, dado que o contexto pós-guerra propiciou “uma 

intensa atuação de movimentos de caráter nacionalista, que pretendiam descobrir, afirmar e 

reclamar os princípios da nacionalidade e realizá-los através do Estado Nacional” 

(HOCHMAN, 1993, p.48).  Nessa conjuntura histórica, saúde e educação foram consideradas 

por frações da elite política um dos principais fatores para o processo de construção da 

nacionalidade, que deveria ocorrer via Estado nacional, o que fomentou uma considerável 

expansão da capacidade reguladora do Estado brasileiro sobre o campo da saúde, “legando ao 

período varguista uma estrutura administrativa com um poder ampliado de intervenção sobre 

a saúde pública que não sofreu alterações significativas justo num momento em que a 

centralização e a expansão do Estado se davam de maneira inédita na história brasileira” 

(HOCHMAN, 1993, p. 40). 

Considerando que na Primeira República, “as políticas de saúde pública tiveram um 

papel central na criação e no aumento da capacidade do Estado brasileiro de intervir sobre o 
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território nacional e efetivamente integrá-lo” (HOCHMAN, 1993, p.41), afirma-se que na 

década de 1920, o Estado brasileiro começou a redefinir sua forma de intervir em território 

nacional, sendo que em alguns setores específicos, como o da saúde pública, o aumento da 

burocracia estatal e a centralização das ações propiciou maior intervenção do Estado em 

território nacional, fato não observado no período anterior a 1920.  

Convém destacar que a década de 1920 foi palco de uma séria crise socioeconômica e 

política, cuja solução ocorreria com um golpe de estado ocorrido em 1937, dando início a um 

período chamado Estado Novo (1937-1945). Politicamente, a crise dos anos 1920 significou 

uma crise de hegemonia que se desdobrou em dois momentos: “o primeiro, abarcando os anos 

1920, teve como sentido último a contestação à preponderância da burguesia cafeeira, 

culminando com a conhecida “revolução” de 1930”; o segundo momento estendeu-se pelo 

período de 1930 a 1937, assinalando “uma crise de hegemonia em sentido estrito, na medida 

em que nenhuma classe ou fração de classe lograra o controle inconteste do aparelho de 

Estado” (MENDONÇA, 2016, p.310). 

Em relação à Revolução de 1930, essa resultou “no deslocamento da tradicional 

oligarquia paulista do epicentro do poder” e em uma “crise política aberta, sem que nenhuma 

das frações de classe (...) lograsse tornar-se hegemônica em sucessão à burguesia cafeeira, o 

que acabou garantindo ao Estado (...) a possibilidade de atuar com relativa margem de 

autonomia face aos interesses em disputa”. Inclusive, na conjuntura imediata pós-revolução 

de 1930, “estava em gestação uma modificação na própria estrutura e forma de atuação do 

Estado”, cujos produtos seriam não apenas “a superação das formas tradicionais de expressão 

política dos interesses de classe, como também a alteração do próprio processo de reprodução 

das classes, inscrito na ossatura do Estado” (MENDONÇA, 2016, p.313-4).  

Como se observa, a Revolução de 1930 representa historicamente uma ruptura com a 

ordem oligárquica vigente na Primeira República, embora não houvesse uma alteração 

imediata das relações de produção em âmbito econômico nem a substituição instantânea de 

uma classe ou fração de classe na instância política (FAUSTO, 1997). Esse mesmo autor 

(p.116) comenta que “as relações de produção, com base na grande propriedade agrária, não 

são tocadas; o colapso da hegemonia da burguesia do café não conduz ao poder político outra 

classe ou fração de classe com exclusividade”.  

Face aos múltiplos interesses em disputa na arena política, a ação estatal após outubro 

de 1930 definiu-se inequivocamente pela centralização e nacionalização dos instrumentos de 

controle e decisão (sobretudo os econômico-financeiros), sobrepondo-se aos regionalismos. 

Por essa via, “operava-se uma abertura das estruturas do Estado à participação dos diferentes 
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grupos nele integrados, não mais como blocos regionais, mas como participantes de campos 

específicos de interesse, configurando-se os contornos de frações nacionais de classe” 

(MENDONÇA, 2016, p.315).  

Por outro lado, o fim do arranjo oligárquico fez emergir um novo sistema político, 

baseado em um modelo autoritário (FAUSTO, 1997), que possibilitou ao chefe do Poder 

Executivo (Getúlio Vargas) posicionar-se politicamente como “árbitro”, abrindo brecha para 

uma modernização conservadora “resultante do conteúdo de classe do novo Estado e da 

modalidade autoritária de sua intervenção”. Não por acaso, o chefe do Executivo federal 

nomeou interventores do governo federal, geralmente “tenentes”, para o governo de cada 

estado da federação (MENDONÇA, 2016, p.315), indicando o rompimento do pacto 

federativo inscrito na Constituição de 1891, o caráter arbitrário e centralizador da ação estatal 

e o papel contraditório do Estado nacional naquela conjuntura histórica (árbitro/mediador dos 

interesses em pugna que impõe o projeto político do governo federal).  

O historiador Bóris Fausto (1997, p.22) complementa que o Estado nacional pós-

Revolução de 1930 não era forte, dado que o Governo provisório precisou “tatear em muitas 

medidas, teve de enfrentar o descontentamento de velhos amigos pertencentes às oligarquias 

regionais, teve de enfrentar revoltas dos quadros inferiores, pressões tenentistas no âmbito das 

Forças Armadas e, sobretudo, a guerra paulista”, desfechada em 1932. Contudo, o processo 

político ocorrido ao longo dos anos 1930, resultou no reforço do poder central; em maior 

autonomia e na reconstrução do Estado nacional, “que ultrapassou vitoriosamente suas 

maiores dificuldades” (FAUSTO, 1997); e na construção de uma estrutura política distinta da 

anterior: “ela não mais seria a expressão imediata da hierarquia social e econômica, nem dos 

interesses de uma só fração de classe, como durante o regime oligárquico” (MENDONÇA, 

2016, p.314). 

No que concerne ao campo econômico, a Revolução de 1930 demarca, historicamente, 

a redefinição do papel do Estado em matéria econômica (MENDONÇA, 2016), dado que este 

“intervém para destruir o modo de acumulação para o qual a economia se inclinava 

naturalmente, criando e recriando as condições do modo novo modo de acumulação”: 

 

Assim, assiste-se à emergência e à ampliação das funções do Estado, num 

período que perdura até os anos Kubitschek. Regulando o preço do trabalho, 

(...) investindo em infraestrutura, impondo o confisco cambial ao café para 

redistribuir os ganhos entre grupos das classes capitalistas, rebaixando o 

custo de capital na forma de subsídio cambial para as importações de 

equipamentos para as empresas industriais e na forma de expansão do 

crédito a taxas de juros negativas reais, investindo na produção (Volta 
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Redonda e Petrobras, para exemplificar), o Estado opera continuamente 

transferindo recursos e ganhos para a empresa industrial, fazendo dela o 

centro do sistema (OLIVEIRA, 2013, p.40-1) 

 

 Neste sentido, o Estado nacional nos anos 1930 e 1940 foi o protagonista das 

transformações na base material da sociedade brasileira, impondo e sustentando a alteração do 

padrão de acumulação brasileiro e, em consequência, na estrutura social. Segundo Oliveira 

(2013), isso foi possível porque o Estado nacional desempenhou um papel de enorme 

significação ao regulamentar “a oferta e a demanda dos fatores no conjunto da economia”, 

especialmente a relação entre o trabalho e o capital. Esse mesmo autor destaca três aspectos 

em que a intervenção do Estado nacional foi fundamental para destruir a hegemonia do 

padrão de acumulação agroexportador e abrir caminho para a industrialização: 

 

 A regulamentação da mercadoria trabalho, que ocorreu via legislação trabalhista e 

permitiu estimar o preço da força de trabalho e, assim, a produtividade das atividades 

urbanas.    

 A regulamentação de outros fatores na esfera econômica objetivando “criar as bases 

para que a acumulação capitalista industrial, no nível das empresas, possa se 

reproduzir”: fixação de preços, distribuição de ganhos e perdas entre os diversos 

estratos das classes capitalistas, gasto fiscal com fins reprodutivos e supressão de 

subsídios para outras atividades produtivas (OLIVEIRA, 2013, p.40).  

 A redefinição do papel da agricultura, o que foi vital para a expansão do sistema 

econômico de base urbano-industrial capitalista: “por seu subsetor de produtos 

destinados ao consumo interno”, a agricultura passou a “suprir as necessidades das 

massas urbanas, para não elevar o custo da alimentação, principalmente e 

secundariamente o custo das matérias-primas”, além de fornecer os contingentes de 

força de trabalho que formaram o “exército de reserva” das cidades, o que permitiu a 

redefinição das relações capital-trabalho e o aumento das possibilidades de 

acumulação industrial (OLIVEIRA, 2013, p.42).  

 

Constata-se que a agricultura contribuiu significativamente para a compatibilização do 

processo de acumulação global da economia, e que na esfera econômica, o Estado nacional 

preservou modos de acumulação distintos, mas que não são antagônicos. Sobre isso, 

Francisco de Oliveira explica que “a expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo 

relações novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo”, o que permite ao Estado 
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compatibilizar a acumulação global, “em que a introdução das relações novas no arcaico 

libera força de trabalho que suporta a acumulação industrial-urbana e em que a reprodução de 

relações arcaicas no novo preserva o potencial de acumulação liberado exclusivamente para 

os fins de expansão do próprio novo”. Nestas condições, “o sistema caminhou 

inexoravelmente para uma concentração da renda, da propriedade e do poder” (OLIVEIRA, 

2013, p.60), tendo o Estado nacional como signatário e protagonista desse processo. 

Ante o exposto, verifica-se que frente às flutuações na arena político-econômica, o 

Estado nacional transformou-se e foi diretamente influenciado pela base material da sociedade 

e pelo jogo de forças do cenário político. Nos anos 1920, o Estado brasileiro era regido por 

frações da classe dominante (burguesia do café, representada hegemonicamente pelos 

cafeicultores paulistas) para preservar seus interesses corporativos e o padrão de acumulação 

agroexportador, cuja mercadoria base do sistema econômico era o café. Nos anos 1930 e 

1940, o Estado nacional modificou-se e passou a desempenhar o papel de árbitro e criador das 

condições necessárias à expansão do capitalismo no Brasil. Neste ínterim, ele se tornou mais 

robusto, autoritário e protetor dos interesses ligados à burguesia industrial em ascensão.  
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4. ESTADO NACIONAL, POLÍTICA DE SAÚDE E TRABALHO DA ENFERMEIRA  

 

Neste capítulo, discute-se a relação entre Estado nacional, política de saúde e trabalho 

da enfermeira numa perspectiva histórico-crítica. Para isso, compreende-se que o trabalho da 

enfermeira está imerso em uma totalidade histórico-social da formação social brasileira, em 

diferentes momentos. 

Historicamente, a enfermagem se constituiu como um campo de trabalho na esfera 

pública sob a égide do modo de produção capitalista, para atender interesses políticos 

específicos das classes dominantes, como a recuperação dos corpos doentes de trabalhadores e 

trabalhadoras para o modo de produção econômico. Antes disso, as ações inerentes ao campo 

da enfermagem mantiveram-se fora da esfera produtiva, sendo identificadas com as tarefas 

domésticas e ao trabalho feminino (MELO, 1986; PIRES, 1989; SILVA, 1989). 

No país onde a enfermagem inicialmente se constituiu como um campo de trabalho, e 

somente no século XX como trabalho regulado, a Inglaterra do século XIX, o capitalismo 

estava em plena expansão, impulsionada pela Revolução Industrial. Esta Revolução 

transformou a sociedade burguesa em sua totalidade e teve como um dos principais resultados 

a constituição de uma nova classe social: o proletariado. Esta classe de trabalhadores nasceu 

despossuída dos meios de produção e seus componentes foram transformados em puras e 

simples máquinas de trabalho a serviço da classe dominante (a burguesia), que enriquecia 

mediante a miséria dos operários (ENGELS, 2010). 

Conforme afirma Friedrich Engels, a nova ordem político-econômica capitalista trouxe 

poucos benefícios aos trabalhadores da indústria florescente, dado que apesar dos avanços 

técnicos alcançados com a Revolução Industrial e sua aplicação na produção industrial “as 

consequências de todos os aperfeiçoamentos mecânicos são desfavoráveis aos operários, e o 

são em alto grau: qualquer máquina nova provoca desemprego, miséria e infortúnio. (...) 

Ademais, é brutal o efeito esgotador e enervante que causa nos operários, cuja situação é 

sempre precária” (ENGELS, 2010, p.178). 

Em seu minucioso estudo sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra do 

século XIX, Engels concluiu que “é verdadeiramente revoltante o modo como a sociedade 

moderna trata a imensa massa dos pobres” (ENGELS, 2010, p.137). Naquela época, nos 

grandes centros do capital industrial, a classe trabalhadora, constituída em grande parte pela 

população oriunda do campo, estava submetida a um contexto impossível de subsistir, a 

saber: moradias insalubres e que acomodavam um grande número de pessoas, em um pequeno 

espaço; centros urbanos cuja arquitetura prejudicava a circulação do ar e favorecia o acúmulo 
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dos detritos industriais em sua atmosfera; ausência de saneamento urbano e de água tratada; 

exploração da força de trabalho de homens, mulheres e crianças, cuja jornada de trabalho 

atingia 16 horas. Com efeito, registrou-se um aumento considerável da morbi-mortalidade da 

população e do número dos casos de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, cólera e 

tifo (ENGELS, 2010). 

Como se observa, “é evidente que uma classe que vive nas condições anteriormente 

descritas, desprovida dos meios para satisfazer as necessidades vitais mais elementares, não 

pode gozar de boa saúde nem chegar a uma idade avançada” (ENGELS, 2010, p.136).  Nota-

se também que o mesmo processo que criou a economia de mercado, a fábrica e a cidade 

grande gerou também problemas de saúde ligados às péssimas condições de moradia e de 

trabalho (MARX, 2008a). 

Os problemas de saúde suscitados pela Revolução Industrial afetavam diretamente os 

interesses da classe dominante. Isto porque ela não estava imune às epidemias que atingiam os 

centros industriais; porque as péssimas condições de vida e saúde reduziam significantemente 

a produtividade do trabalho e porque a situação miserável em que se encontrava o 

proletariado era terreno fértil para a organização política, o que ameaçava a ordem 

constituída. Diante deste quadro, e da necessidade de intervir sistematicamente sobre a força 

de trabalho da classe trabalhadora, é que a burguesia começou a criar condições mínimas para 

remediar esta situação. É nesta conjuntura que os serviços de saúde começaram a ser 

institucionalizados, num momento em que os grandes centros do capitalismo industrial tinham 

uma população urbanizada e proletarizada (SINGER, CAMPOS e OLIVEIRA, 1981). 

Os entraves causados pelas péssimas condições de vida e saúde dos trabalhadores ao 

desenvolvimento do capitalismo despertou maior interesse da classe dominante pela saúde 

pública, como forma de evitar a escassez de mão-de-obra para a indústria florescente (MELO, 

1986) e o alinhamento do setor saúde à esfera produtiva. Isto porque a doença, no contexto da 

sociedade urbano-industrial-capitalista, tornou-se um obstáculo à capacidade produtiva do 

trabalhador, o que gerou o interesse em manter a saúde não como necessidade básica da classe 

trabalhadora, mas como uma maneira de garantir a produtividade do trabalho. Esse fato, 

associado aos interesses burgueses, contribuiu para que o trabalho em saúde fosse concebido 

como um instrumento de manutenção e reprodução da força de trabalho, com vistas a 

fortalecer a produção do capital. Em outras palavras, o desenvolvimento do modo de 

produção econômico capitalista e (re)produção do capital passaram a necessitar de serviços de 

saúde eficazes, que garantissem a conservação da força de trabalho (SINGER, CAMPOS e 

OLIVEIRA, 1981). 
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Em consequência, os serviços de saúde começaram a se desvincular da assistência 

social genérica, característica da sociedade feudal, e passaram a ser responsabilidade do 

Estado (SILVA, 1989), que criou um novo estilo de vida que combinasse pobreza, asseio e 

higiene dentro das condições urbano-industriais (SINGER, CAMPOS e OLIVEIRA, 1981). 

Nesta conjuntura, o setor saúde foi completamente transformado. Um primeiro elemento que 

impulsionou sua transformação foi uma reconfiguração das práticas de saúde para adequá-las 

aos interesses da sociedade industrial-capitalista. As práticas de saúde, antes pautadas no 

conhecimento empírico, oriundo das práticas de cuidado e de cura populares, sem vinculação 

econômica e profissional, reduziram-se a uma intervenção técnica sobre o corpo 

biologicamente determinado, com vistas a manter a força de trabalho de homens e mulheres 

para readmiti-los no mercado. Singer, Campos e Oliveira (1981) complementam que, no bojo 

do capitalismo, as práticas de saúde passam a desempenhar uma função essencial de controle 

social. 

O advento do capitalismo também impulsionou profundas transformações no hospital 

e no processo de trabalho em saúde. Antes do século XVIII, o hospital era uma instituição de 

assistência aos pobres, com forte vinculação caritativa e religiosa (FOUCAULT, 2011). 

Segundo este mesmo autor (2011, p.101), “o personagem ideal do hospital, até o século 

XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o pobre que está morrendo. É alguém que deve 

ser assistido material e espiritualmente, alguém a quem se deve dar os últimos cuidados e o 

último sacramento”. Nestas bases, o hospital era o lugar de transição entre a vida e a morte, de 

salvação espiritual e de separação dos indivíduos perigosos para a saúde da população. O 

pessoal que nele trabalhava era leigo e religioso, e praticava a caridade como forma de obter a 

salvação eterna (FOUCAULT, 2011). 

É no âmbito do capitalismo que o hospital se tornou um espaço disciplinador e 

privilegiado para a investigação da doença, de terapias e de cura, assumindo uma função 

central na conservação da força de trabalho a ser utilizada para a produção industrial. Foucault 

(2011) ressalta que neste contexto de transformações, solidificou-se uma medicina hospitalar, 

individualizante e disciplinadora, onde o corpo do indivíduo é o objeto do saber e do trabalho 

médico. Além disso, com esta configuração do espaço hospitalar, não somente o indivíduo, 

mas também a população tornou-se objeto do saber e alvo de intervenção do trabalho em 

saúde. 

Essa reorganização do espaço hospitalar alavancou transformações no processo de 

trabalho em saúde. Isto decorreu, principalmente, da projeção do trabalho médico, 

considerado como prática social associada à esfera produtiva, que reforçado pelos 
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conhecimentos científicos e tecnológicos, tornou-se responsável pelo diagnóstico e pela 

terapêutica (KANTORSKI, 1997). O trabalho médico, então, apresentou-se como instrumento 

para manutenção e reprodução da força de trabalho. A enfermagem, nesse contexto, emergiu 

como um campo ocupacional, e somente muito mais tarde um campo profissional, de apoio ao 

trabalho médico, dividido social e tecnicamente, assalariado, submetido no interior do 

processo de trabalho em saúde à prática médica e cujas atividades eram centradas no hospital 

(SILVA, 1989). 

Os resultados das transformações ocorridas com o advento do capitalismo, 

especialmente os avanços técnico-científicos, impactaram na organização do setor saúde, dos 

seus serviços e das suas práticas. Em contrapartida, no transcorrer dos séculos XIX e XX, 

estes mesmos avanços produziram retrocessos nas relações do ser humano com o mundo e no 

cuidado em saúde, já que o trabalho em saúde e em enfermagem reduziu-se a um instrumento 

de combate à doença e de recuperação de corpos socialmente construídos e produtivos. Em 

face disso, presencia-se uma valorização da racionalidade instrumental científica e da técnica 

como formas de produzir saúde, aliadas à impessoalidade, individualismo e distanciamento 

tão marcantes na assistência à saúde da população. 

Baseando-se nessas considerações iniciais, depreende-se que o trabalho em 

enfermagem está imbricado nas relações sociais de produção, estabelecidas em cada contexto 

histórico, e que o avanço do modo de produção econômico determina, condiciona e direciona 

o desenvolvimento e o conteúdo do trabalho da enfermeira. Como afirma Silva (1989), o 

trabalho em enfermagem se transforma à medida que as forças produtivas e as relações de 

produção dominantes também se modificam. 

No contexto brasileiro, o trabalho profissional da enfermeira está vinculado, desde as 

suas origens, ao modo de produção econômico voltado ao atendimento dos interesses do 

mercado e das políticas de saúde do Estado conformando-se, no decorrer do século XX, como 

trabalho subsidiário do trabalho médico e com foco no desenvolvimento de procedimentos 

técnicos. O Estado tem um papel preponderante na conformação do trabalho da enfermeira 

brasileira, sendo que este nasceu e se desenvolveu historicamente como um trabalho 

assalariado e organicamente articulado às políticas estatais de saúde. 

Nessa perspectiva, relacionam-se algumas observações feitas por Iamamoto e 

Carvalho (2014) em relação ao trabalho da assistente social, mas que também se aplicam ao 

trabalho da enfermeira: o trabalho da enfermeira está inserido em um conjunto amplo de 

condições e relações sociais que lhe dão inteligibilidade e nas quais o torna necessário e 

possível. Além disso, o trabalho da enfermeira não é neutro nem autônomo face à sociedade, 
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dado que reflete explícita ou implicitamente interesses contraditórios que convivem em 

tensão, mesmo que isso não esteja claro para as trabalhadoras em enfermagem (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014).  

Desse modo, o trabalho da enfermeira brasileira, como prática institucionalizada e 

legitimada, responde a “necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes sociais 

na produção e reprodução dos meios de vida e de trabalho de forma socialmente determinada” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.20).  

Considerando-se que “numa conjuntura histórica específica (os anos 1920 e 1930, 

grifo meu), a enfermagem (o trabalho em enfermagem, grifo meu) veio responder às 

demandas do Estado, aumentando a ingerência da saúde pública na organização das cidades, 

dos espaços e dos cidadãos” (MOREIRA, 1999, p.644), fato que revela a proximidade entre 

Estado, política de saúde pública e o trabalho da enfermeira, optou-se por discutir no próximo 

tópico o trabalho da enfermeira a partir da sua gênese e até os anos 1940, relacionando-o com 

as políticas estatais de saúde e com o contexto social que lhe atribuíram significado e sentido.  

 

4.1 O TRABALHO DA ENFERMEIRA NA CAPITAL DA REPÚBLICA NOS ANOS 1920, 

1930 E 1940
19

 

 

A institucionalização do trabalho da enfermeira no Brasil iniciou nos anos 1920, num 

contexto em que o Estado brasileiro implementou as primeiras políticas no campo da saúde 

pública. Estas políticas de saúde visavam o controle de um conjunto de doenças 

infectocontagiosas epidêmicas que ameaçavam a conservação da força de trabalho e a 

expansão das atividades econômicas nos centros urbanos e no campo, como também 

comprometiam o processo de acumulação do capital agrário-exportador-cafeeiro e geravam 

mobilizações populares de descontentamento (BRAGA; PAULA, 1981; COSTA, 1985). A 

base ideológica dessas políticas de saúde era o higienismo, que a partir do início do século 

XX ofereceu os argumentos necessários para o projeto burguês de civilidade e modernidade, 

cujo objetivo era o controle da razão, da moral e da saúde da classe trabalhadora (COSTA, 

1984). 

                                                           
19

 Este tópico reproduz (com modificações) parte dos resultados da dissertação de mestrado “A inserção da 

enfermeira brasileira no campo da saúde pública (1920-1925)” (MASCARENHAS, 2013), especificamente os 

que tratam da relação entre Estado, política de saúde e trabalho da enfermeira na Capital da República (Rio de 

Janeiro), entre 1920 e 1925. Essa opção justifica-se porque nas décadas de 1920, 1930 e 1940, os fatos ocorridos 

na Capital da República, atinentes ao campo da saúde pública e ao trabalho da enfermeira, repercutiram em 

âmbito estadual e possibilitam situar o objeto de estudo no contexto macroestrutural. 
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No âmbito desse projeto burguês, “cultivar a saúde physica e mental do homem, de 

modo a permitir sua eficiência máxima no trabalho” (FONTENELLE, 1922, p.446-7) era o 

objetivo principal a ser alcançado por uma moderna organização sanitária, cuja preocupação 

não era mais restrita “aos cuidados com o meio ambiente, tido, então, como causa de todos os 

males que atormentam o homem” ou com “os cuidados com as pessoas infectantes, fonte das 

doenças transmissíveis, de onde se difundem, por vários modos, para alcançar os indivíduos 

sãos”, mas com “a necessidade de pôr os indivíduos nas melhores condições de saúde e de 

capacidade de trabalho, ensinando e propagando as normas da Hygiene perfectiva e 

prophylactica” (FONTENELLE, 1922, p.447). 

Nota-se que a pretensão do projeto burguês de civilidade e modernidade era obter a 

colaboração coletiva, higienizar comportamentos, disciplinar cidadãos e implantar uma nova 

cultura (a do corpo saudável e produtivo), encontrando na ideologia higienista os argumentos 

e os instrumentos necessários para o alcance destes objetivos (MASCARENHAS, 2013).  

Com efeito, a educação sanitária, ao tentar “(...) regulamentar, enquadrar, controlar 

todos os gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos das classes subalternas” 

(COSTA, 1984, p.7), foi uma estratégia encontrada para intervir no cotidiano das pessoas e 

impor o projeto burguês de civilidade. Não por acaso, a educação sanitária foi assumida pelo 

Estado como “a pedra de toque” da política de saúde na década de 1920 (FARIA, 2007), o 

que demandou a necessidade de trabalhadores(as) para “(...) educar os indivíduos, para 

melhoramento da saúde” e obter a colaboração destes, já que sem isso “(...) falha a sciencia 

nas suas pretenções, ficando o saneamento inutil ou muito limitado no seu valor” 

(FONTENELLE, 1930a, p.1). 

Segundo o médico/sanitarista José Paranhos de Fontenelle, assumir a educação 

sanitária como estruturante da política de saúde nos anos 1920 representou “(...) uma grande 

reviravolta nos objectivos da acção de saude publica”, dado que para a resolução dos “grandes 

problemas da moderna saude publica”, como a mortalidade infantil e a tuberculose, seria 

necessário “(...) o auxilio da hygiene individual, estabelecendo-se amplo contacto entre a 

organização sanitaria e o publico”, ou seja, o “(...) contacto pessoal directo com as condições 

intimas da vida do povo” para “(...) permitir a applicação de recursos da sciencia medica” e 

obter “(...) o exito em assumpto tão individual quanto é a hygiene” (FONTENELLE, 1930a, 

p.1-2). 

Diante da necessidade de promover o contato direto com a vida do povo para “(...) 

modelar a conducta dos indivíduos pelas indicações da sciencia”, conformou-se a ideia entre 

os formuladores da política de saúde dos anos 1920 “(...) de utilizar as estupendas qualidades 
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da mulher, como missionária de saúde”, que seriam as “(...) professoras de hygiene 

individual” (FONTENELLE, 1930a, p. 2-3), “a melhor propagandista, a professora mais 

ouvida, a instructora mais agradavel” (FONTENELLE, 1930b, p.2).  

A concepção de que a mulher seria uma agente indispensável para a penetração dos 

dispositivos da higiene no cotidiano da população, inseriu-se num contexto em que se 

considerava “vantajosa a idéa de utilizar as grandes qualidades da mulher em beneficio da 

saude collectiva: bondade, paciencia, perseverança, sympathia, força de convicção...” 

(FONTENELLE, 1930b, p.2), sendo que caberia ao Estado 

 

(...) o dever irrecusavel de aproveitar, em beneficio collectivo, as mesmas 

virtudes da mulher, que fazem o encanto de nossos lares, e cuja influencia 

não deverá limitar-se ao ambiente restricto da familia, senão expandir-se em 

elevados intuitos de aperfeiçoamento e de felicidade humana (BRASIL, 

1921, II). 

 

Essas palavras, escritas pelos médicos José Paranhos de Fontenelle e Carlos Chagas
20

, 

respectivamente, revelam que a mulher/enfermeira era considerada uma importante aliada dos 

médicos e do Estado, dado que por ser mulher, ela teria o dom para educar, para propagandear 

e ser “uma força para o poder constituído, pois lutava por questões de saúde que 

correspondiam aos interesses do momento” (PASSOS, 2012, p.68), sem ameaçar a ordem 

social instituída. Barreira (1997, p.165) comenta que “a enfermeira de saúde pública assumiu 

um papel de destaque no contexto do pós-guerra” e teve função estratégica para “obter a 

colaboração das pessoas para o projeto sanitário”, que começou a ser imposto pelo Estado a 

partir de 1920. Especificamente, a função da mulher/enfermeira no contexto dos anos 1920 e 

1930, baseava-se na 

 

Saúde, instrução cívica e moral. Esse foi o tripé sobre o qual se sustentou a 

atuação das novas ‘mensageiras da saúde’, incumbidas de ensinar à 

população brasileira o ‘evangelho da higiene’. Assim, as educadoras e 

enfermeiras estariam cumprindo a missão para a qual foram convocadas: 

educação e formação cívica dos indivíduos (FARIA, 2007, p.159). 

 

O discurso de Fontenelle e Chagas revela também que a força de trabalho da 

mulher/enfermeira seria aproveitada no campo da saúde pública em razão das características 

‘biológicas’ do sexo feminino (abnegação, submissão, bondade, persistência, conformismo, 

paciência) e em atividades que demandavam ‘habilidades femininas’, como o campo da 

                                                           
20

 Diretor do DNSP, entre 1920 e 1926. 
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enfermagem, que a partir da década de 1920 emergiu como um espaço pioneiro de ocupação 

do espaço público pelas mulheres, possibilitando à bela, boa e sábia mulher moderna construir 

uma carreira profissional e ampliar o seu ‘instinto’ maternal e espiritual à esfera pública do 

trabalho (FREIRE, 2009). 

Destarte, ao implantar uma política de saúde pública cujo eixo operativo era a 

educação sanitária, o Estado utilizou os atributos socialmente definidos da força de trabalho 

feminina para o atendimento das suas demandas imediatas, reproduzindo no campo da saúde 

as relações desiguais de gênero estabelecidas entre o homem/médico e a mulher/enfermeira. 

Moreira (1999) complementa que o trabalho da enfermeira foi institucionalizado com base 

nos papéis naturalizados de mulher/esposa/dona de casa, mas domesticados pela qualificação 

técnico-científica e enquadrados nas hierarquias que subordinavam o trabalho em 

enfermagem ao trabalho médico.  

Neste sentido, o trabalho da enfermeira brasileira foi inserido no aparelho de Estado 

como uma prática social sexuada e conformada a partir das qualidades percebidas como 

intrínsecas ao sexo feminino, em detrimento do componente técnico-científico desse trabalho 

(SANTOS; BARREIRA, 2008). No contexto dos anos 1920 e 1930, as qualidades da força de 

trabalho da enfermeira foram necessárias para “(...) suplementar o trabalho dos médicos 

sanitaristas e representar a autoridade sanitária na intimidade do tecido social” (BARREIRA, 

1997, p.171), bem como para operar o controle social por meio da educação sanitária e da 

visita domiciliar. A partir de meados da década de 1940, a força de trabalho da 

mulher/enfermeira foi utilizada, predominantemente, para a organização do processo de 

trabalho no espaço hospitalar e para a intervenção sobre o corpo adoecido do trabalhador. 

Convém destacar que o trabalho de visitação domiciliar e de educação sanitária “(...) 

dependia de um grande investimento pessoal (da enfermeira, grifo meu), visto que o trabalho 

era insalubre, desgastante, difícil, não tinha remuneração compensadora nem recompensas 

sociais e ainda enfrentava as resistências das famílias” (FALLANTE; BARREIRA, 1998, 

p.77). Ademais, “quando se comparam as condições de trabalho da enfermeira de saúde 

pública com a dos médicos, em relação ao número de horas de trabalho e à remuneração, 

conclui-se que elas trabalhavam mais e recebiam de seis a oito vezes menos do que aqueles” 

(FALLANTE; BARREIRA, 1998, p.76). 

A despeito das condições de trabalho precárias e desfavoráveis, os agentes 

responsáveis pela profissionalização do trabalho da enfermeira no país consideravam que esse 

trabalho seria uma missão impregnada de piedade, altruísmo e idealização (FREIRE, 2009), 

ou seja, uma “vida de devotamento”, pois “(...) em nenhum outro labor, como na enfermagem, 



72 
 

pode a moça encontrar satisfação maior” e “(...) praticar a mais meiga de todas as artes da 

vida, encontrando ventura e propicio ensejo de revelar os proprios dons e esquecer-se de si 

mesma”, tendo “(...) a visão de todos os que soffrem, para os quaes somente a enfermeira 

pode trazer allivio”. Enfim, “(...) comprehendendo, nessa visão, a parte que lhe cabe mitigar 

no soffrimento da grande familia humana, passa pela maior prova espiritual de toda a vida” 

(BRASIL, 1921, p. 6). 

Ainda em relação à visita domiciliar, ressalta-se que embora esse trabalho tenha sido 

inicialmente realizado pelos médicos (ALCÂNTARA, 1963), no momento da formulação da 

política de saúde dos anos 1920 foi repassado à mulher/enfermeira. Esse fato relaciona-se à 

implantação de um novo modelo de intervenção em saúde pública, pautado na consciência 

sanitária e com ênfase no processo pedagógico (FARIA, 2007), bem como às mudanças 

ocorridas na organização do trabalho médico do início do século XX. Estes fatos, 

impulsionaram a especialização e a compartimentação do conhecimento segundo a área do 

corpo ou o tratamento de doenças, permitindo aos médicos a utilização de um arsenal técnico 

que tornava o diagnóstico e a terapêutica mais precisos (PEREIRA NETO, 2001).  

Com isso, a educação sanitária e a visita domiciliar foram consideradas atividades 

impróprias aos médicos:  

 

Mourejava todas as manhãs... entrando naquelas enormes casas de 

cômodos... nessa peregrinação - de rua em rua, de casa em casa, de quarto 

em quarto, de pessoa em pessoa - com paciência e bondade, que comecei a 

perceber que, de certo, isso não era propriamente serviço para médico 

(FONTENELLE, 1941, p.5, apud BARREIRA, 1992, p.50). 

 

A afirmação de que “isso não era propriamente um serviço para médico” remete à 

constatação de que em meados do século XX existiam outras formas de ser médico no Brasil 

(PEREIRA NETO, 2001), visto que no âmbito da saúde pública institucionalizada era preciso 

“(...) que os trabalhos basicos sejam entregues a subalternos adestrados” e que “(...) a chefia 

das varias secções e serviços tenha de caber a superiores especializados”, neste caso os 

médicos (FONTENELLE, 1922, p.457). Ou seja, o trabalho da enfermeira seria submetido ao 

poder e ao olhar hierarquicamente superior dos médicos (MOREIRA, 1999), com o objetivo 

de ir “(...) de casa em casa, assegurando a acção directa da repartição sanitaria sobre os 

proprios individuos” (FONTENELLE, 1930a, p.3).  

Ante as novas configurações do trabalho médico na década de 1920, o trabalho da 

enfermeira abarcou uma parcela de práticas em saúde pública não valorizada intelectual e 

tecnicamente pelos médicos, e que não era considerada como parte do trabalho desses, e 



73 
 

mesmo assim um trabalho necessário para a intervenção do Estado sobre a vida individual. 

Isso é uma expressão da divisão social e técnica do trabalho no campo da saúde pública, que 

dividiu o trabalho neste campo entre as atividades ditas científicas e intelectuais (exercidas 

pelos homens/médicos, os quais dispunham de poder político e ideológico) e àquelas 

consideradas pouco produtivas e intelectualmente inferiores (delegadas e executadas pelas 

mulheres/enfermeiras) (MASCARENHAS, 2013). 

Além disso, a implantação da política de saúde nos anos 1920 demandou trabalhadoras 

qualificadas que complementassem o trabalho dos médicos e operacionalizassem o trabalho 

de visitação domiciliar para normatizar comportamentos e higienizar a vida dos membros da 

sociedade, em particular de mulheres e crianças; tudo isso em consonância com os interesses 

político-econômicos de frações da classe dominante e com o projeto de saúde pública da elite 

médica higienista brasileira. Para tanto, a qualificação e a institucionalização do trabalho da 

enfermeira foram medidas estratégicas e utilitárias à política estatal de saúde pública 

(MASCARENHAS, 2013). Faria (2007, p.153) comenta que: 

 

A crescente urbanização, o aparelhamento do Estado, as ideologias de 

modernização e de construção nacional e o surgimento das grandes 

epidemias (...) criaram possibilidades de formação profissional e atuação 

para educadoras sanitárias e enfermeiras (...) de saúde pública. 

 

Foi nesse contexto que o Estado institucionalizou e introduziu no cenário brasileiro um 

novo campo de trabalho profissional (enfermagem moderna/enfermagem de saúde pública) e 

um modelo profissional de enfermeira (enfermeira moderna/enfermeira de saúde pública). 

Para isso, o governo brasileiro teve o apoio político, técnico e financeiro da Fundação 

Rockefeller. Segundo Castro Santos e Faria (2010, p.66), "a cooperação internacional entre a 

Fundação Rockefeller e os governos brasileiros fomentou alguns passos para a reforma 

sanitária no país, com ênfase no apoio ao ensino da 'Higiene' e à formação de profissionais de 

saúde pública desde as primeiras décadas do século XX". Por conseguinte, as origens da 

profissionalização médica e da enfermeira no campo da saúde pública estão fortemente 

associadas aos trabalhos desta Fundação no Brasil, mesmo no contexto de crise político-

econômica dos anos 1920. 

Em relação à qualificação profissional de enfermeiras no Brasil, esta foi iniciada em 

19 de fevereiro de 1923, com as atividades da Escola de Enfermeiras do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, atual Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (SANTOS et al, 2011). Nesta organização, a formação era direcionada 
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exclusivamente para mulheres e tinha como base o modelo nightingaleano para formação de 

enfermeiras. O currículo englobava conhecimentos da área médica, das ciências naturais, bem 

como os específicos ao campo da enfermagem profissional. Incluíram-se também 

conhecimentos da área de administração hospitalar, indicando que o trabalho da enfermeira 

moderna também tinha como função gerenciar serviços de saúde (MASCARENHAS, 2013). 

Por intermédio da EEDNSP e em cooperação com a Fundação Rockefeller, o Estado 

nacional buscou qualificar profissionalmente a força de trabalho da mulher/enfermeira para 

que esta pudesse intervir tecnicamente embasada em diversas áreas do campo da saúde. 

Concorda-se com Castro Santos e Faria (2010) quando estes afirmam que a formação da 

EEDNSP seguia um padrão generalista que permitiria à enfermeira de saúde pública trabalhar 

qualificadamente tanto em âmbito hospitalar quanto num centro de saúde ou em uma 

campanha sanitária. 

Vale comentar que a perspectiva de que as enfermeiras formadas pela EEDNSP não 

eram preparadas para atuar no campo da saúde pública, mas “(...) para serem coadjuvantes da 

prática médica hospitalar que privilegiava uma ação curativa” (RIZZOTTO, 1995, p.7), deve 

ser contestada, pois o contexto que envolveu a implantação da EEDNSP revela que a gênese 

do trabalho profissional da enfermeira no Brasil ocorreu no bojo de um projeto estatal de 

saúde pública, num momento em que o Estado instituiu suas primeiras políticas de saúde e 

investiu na qualificação da força de trabalho da enfermeira para utilizá-la no campo da saúde 

pública e não no campo hospitalar, o qual se expandiu a partir de meados da década de 1940 

como parte do desenvolvimento capitalista no País (MASCARENHAS, 2013).  

Neste entendimento, Silva (1989, p.79) elucida que as origens do trabalho profissional 

da enfermeira no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra “apresentou-se como projeto das 

respectivas classes dominantes em resposta, nos casos inglês e norte-americano, à necessidade 

de melhorar a assistência ao doente hospitalizado e, no caso brasileiro, à demanda do setor de 

saúde pública”. 

Além do que já se pontuou em relação ao trabalho da enfermeira, Germano (2007, 

p.110) afirma que “o objetivo real (do início da profissionalização do trabalho da enfermeira 

na década de 1920) foi assegurar a manutenção das relações comerciais entre o Brasil e as 

potências estrangeiras, ameaçadas de serem suspensas por estas, caso os portos não fossem 

saneados”. Isso porque desde o raiar do século XX, a expansão da economia cafeeira e as 

relações econômicas com outros países estavam prejudicadas, em razão das constantes 

epidemias de doenças infectocontagiosas que assolavam os principais centros comerciais 

brasileiros, fazendo com que o Brasil fosse advertido constantemente pelos países com quem 
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mantinha relações comerciais e caso a situação não fosse solucionada, esses países poderiam 

cessar negociações (GERMANO, 2007). 

Isso significa que a origem do trabalho profissional da enfermeira brasileira ocorreu 

num contexto macroestrutural em que era necessário eliminar os entraves para assegurar a 

manutenção e expansão do modo de produção econômico. Para tanto, uma política de saúde 

voltada para disciplinar e enquadrar a vida de homens, mulheres e crianças foi um 

instrumento fundamental para o Estado garantir o desenvolvimento do modo de produção 

econômico e conservar a capacidade produtiva dos(as) trabalhadores(as). Neste contexto, o 

trabalho profissional da enfermeira foi institucionalizado, articulando-se ideologicamente aos 

interesses da classe dominante, de modo a não ameaçar a ordem vigente e operacionalizar 

tacitamente aquilo que for demandado, dócil e servil aos médicos e ao Estado, como afirma 

Pires (1989). 

Apesar da criação da EEDNSP na década de 1920, era pequeno o número de 

enfermeiras graduadas nos anos 1930 e 1940, levando o Estado a estimular a formação de 

visitadoras sanitárias, como ocorreu em São Paulo. De acordo com Faria (2007, p.154), “a 

necessidade premente de enfermeiras para trabalhar nas campanhas sanitárias e, ainda, a longa 

duração do curso de enfermagem, favoreceram a criação do Curso de Educação Sanitária (em 

São Paulo, grifo meu), com requisitos menos exigentes de formação”. Esse curso “teria 

duração de um ano e seis meses e ofereceria experiência teórica e prática às visitadoras”, que 

somente anos mais tarde “(...) foram sendo substituídas por enfermeiras graduadas pela Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a partir da segunda metade da década de 

1940” (FARIA, 2007, p.154).  

 Na Capital Federal, os cursos para formação de visitadoras sanitárias, denominados 

Cursos de Emergência, ocorreram entre 1922 e 1924 com o objetivo de oferecer “(...) 

pequenas noções a essas moças, creando-se um serviço mais uniforme, não as preparando, no 

entretanto, para prestarem os serviços de elevado padrão (os da enfermeira moderna, grifo 

meu), que eram desejados” (PARSONS, 1927, p. 205). À época Superintendente do Serviço 

de Enfermeiras do DNSP, Ethel Parsons opôs-se aos Cursos de Emergência, dado que esses 

poderiam comprometer “(...) por muitos annos, os padrões de educação da profissão de 

enfermeiras”, pois as visitadoras sanitárias não eram qualificadas para cargos de 

“responsabilidade”, “(...) só poderiam trabalhar como auxiliares de enfermeiras de saude 

publica diplomadas” e seriam substituídas a medida que “(...) fosse diplomado pela Escola de 

Enfermeiras (do DNSP, grifo meu) um numero sufficiente de enfermeiras (PARSONS, 1927, 

p.206). 
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 Embora se considerasse que o investimento na formação de visitadoras sanitárias era 

necessário para a imediata operacionalização dos “(...) cuidados de vigilancia aos doentes que 

frequentavam os diversos consultorios e dispensários” e “(...) achando os medicos de saude 

publica impossivel esperarem ainda dois annos antes de poderem obter esse serviço” 

(PARSONS, 1927, p. 204), pondera-se que os médicos e sanitaristas do DNSP tinham uma 

compreensão limitada acerca do trabalho da enfermeira de saúde pública. Essa afirmação é 

reforçada por Alcântara (1963, p.26): “mesmo no próprio campo de saúde pública não havia 

muita compreensão acêrca do significado das atividades da enfermeira diplomada”. 

Cabe lembrar que nas décadas de 1920 e 1930, predominava a concepção de que a 

enfermeira era uma trabalhadora subalterna, com pouca ou nenhuma qualificação e cujo 

trabalho era indispensável apenas por promover o elo entre os serviços de saúde, os médicos e 

as famílias, o que justificava a realização de cursos voltados à formação de visitadoras 

sanitárias concomitantes ao curso de formação de enfermeiras de saúde pública na EEDNSP 

(MASCARENHAS, 2013). Considera-se também que a qualificação profissional de 

enfermeiras contrariava os interesses de parte dos médicos do DNSP, que desejavam resolver 

apenas os problemas imediatos do seu processo de trabalho por meio da visita domiciliar, o 

que poderia ser feito pelas visitadoras sanitárias, enquanto a Missão Parsons
21

 tinha o 

propósito de inserir um modelo profissional de enfermeira na sociedade brasileira 

(BARREIRA, 1997).   

Deve-se considerar que em meados dos anos 1930, “o governo federal, o maior 

empregador da nova categoria (enfermeira de saúde pública/enfermeira diplomada, grifo 

meu), passou a não mais absorver as novas turmas de diplomadas pela EEAN como 

enfermeiras de saúde pública federais”. Em decorrência disso, em 1935, a Capital Federal 

“contava com apenas 58 enfermeiras de saúde pública, número este considerado como 

correspondente a apenas 1/6 do necessário” (BARREIRA, 1999, p.136), o que explicita a 

opção do Estado nacional em formar visitadoras sanitárias, tanto na Capital Federal como em 

outros entes federativos. Sobre isso, Barreira (1999, p.135) explicita que “a partir de 1933, de 

                                                           
21

 Também denominada “Missão de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil”, 

essa Missão foi organizada e financiada pela Fundação Rockefeller, ocorreu no período 1921-1931 e teve como 

responsável a enfermeira norte-americana Ethel Parsons. Com essa Missão, iniciou-se “a institucionalização da 

profissão de enfermeira no Brasil, mediante a implantação de um modelo de formação específico, a 

sistematização de um corpo de conhecimentos e a divulgação da profissão nascente na sociedade brasileira”. No 

transcorrer desta Missão, “registrou-se ainda a demarcação do lugar da enfermeira no campo da saúde pública, a 

criação de uma demanda para a utilização da força de trabalho desta profissional e a participação do Estado 

como definidor, investidor e controlador do uso da força de trabalho da enfermeira” (MASCARENHAS, 2013, 

p.13). 
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acordo com a nova política de intervenção do governo central nas unidades da federação, as 

enfermeiras federais já começaram a ser designadas para colaborar junto aos estados, 

organizando centros de saúde e treinando visitadoras sanitárias”, bem como para verificar o 

funcionamento de escolas de enfermagem que solicitavam equiparação à EEAN, como 

previsto no Decreto Nº. 20.109/31. 

Como se observa, o campo de ação da enfermeira de saúde pública vinculada ao poder 

público federal, antes restrito ao Rio de Janeiro, ampliou-se para todo o território nacional, 

fato que modificou as suas funções e atribuições: “em vez de atuarem diretamente junto às 

famílias e aos doentes nos domicílios e nos centros de saúde, como faziam no Rio de Janeiro, 

elas passaram a preparar visitadoras para os quadros de pessoal dos serviços de saúde pública 

estaduais” (BARREIRA; BAPTISTA, 2002, p.206).  

Tal fato ocorreu “por imposição de Barros Barreto, diretor do DNS (Departamento 

Nacional de Saúde, grifo meu) e contra a opinião expressa das líderes de enfermagem” e 

“correspondeu a uma mudança em direção oposta ao do projeto (de enfermagem profissional, 

grifo meu) defendido na década de (19)20 por Ethel Parsons”, que utilizou sua influência 

política e “(...) todo seu prestígio para extinguir a categoria de visitadora sanitária no Rio de 

Janeiro, apesar da forte oposição dos médicos sanitaristas (do DNSP, grifo meu)” 

(BARREIRA; BAPTISTA, 2002, p.206). 

Dessa maneira, após uma década de vigência (1921 a 1931), o modelo de enfermeira 

projetado e implantado pela Missão Parsons na Capital Federal foi progressivamente 

desmontado após as sucessivas mudanças institucionais ocorridas pós-Golpes de Estado de 

1930 e 1937 (BARREIRA, 1999; BARREIRA; BAPTISTA, 2002). Essas mesmas autoras 

identificam que a década de 1930 foi um momento de transição para o trabalho da enfermeira, 

pois além da modificação nas funções e atribuições do trabalho das enfermeiras de saúde 

pública vinculadas ao serviço público federal, registrou-se aumento no número de hospitais no 

Rio de Janeiro, principalmente após 1933, quando o prefeito Pedro Ernesto criou novas 

unidades hospitalares.  

Nestes locais, o trabalho em enfermagem era executado majoritariamente por pessoas 

leigas, de ambos os sexos, que não tinham preparo formal e eram chamadas de enfermeiros 

práticos
22

 (BARREIRA; BAPTISTA, 2002). Embora fosse necessário que os enfermeiros 

                                                           

22 Título concedido às pessoas que apresentassem atestados firmados por diretores de hospitais, comprovando a 

experiência de mais de cinco anos de “prática efetiva de enfermagem”, até a data da publicação do decreto. Com 

essa comprovação, os "enfermeiros práticos" seriam inscritos no DNSP, caso tivessem trabalhado no Distrito 

Federal, ou nos serviços sanitários estaduais, caso tivessem trabalhado nos estados (BRASIL, 1934)
.
 Ressalte-se 
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práticos se submetessem a uma prova de habilitação para executar seu trabalho no aparelho de 

Estado da saúde (BRASIL, 1934), “(...) continuavam a ser feitas nomeações desse pessoal 

leigo para chefias de enfermagem (sem a devida habilitação, grifo meu) e o diploma de 

enfermeira não era exigido para inscrição nos concursos públicos” (BARREIRA; BAPTISTA, 

2002, p.207), significando que o Estado nacional mantinha limitadamente a qualificação 

profissional de enfermeiras, via EEAN, e expandia a utilização de pessoal leigo para executar 

o trabalho em enfermagem no âmbito hospitalar e, no caso da saúde pública, ampliava a 

formação de visitadoras sanitárias em território nacional. 

Ainda na década de 1930 e até meados dos anos 1940, registrou-se que “as 

enfermeiras diplomadas continuavam dependentes das ofertas de emprego no serviço público, 

notadamente no nível federal: MES (Ministério da Educação e Saúde, grifo meu) e PDF 

(Prefeitura do Distrito Federal, grifo meu)”, enquanto “religiosas, militares e práticos (de 

enfermagem, grifo meu), apesar das novas normas legais, continuavam a exercer a profissão 

sem maiores restrições, ocupando inclusive cargos de chefia de enfermagem nos serviços de 

saúde” (BARREIRA; BAPTISTA, 2002, p.207). 

A despeito disso, as enfermeiras diplomadas evitavam confrontar a ordem dominante 

e, reforçando essa atitude, buscavam alianças e oportunidades para obter visibilidade e 

reconhecimento social. Não por acaso, durante o Estado Novo, houve maior alinhamento da 

EEAN (escola oficial do Estado nacional para formação de enfermeiras) com a Igreja 

Católica, que também teve considerável influência durante a ditadura varguista. Esse 

alinhamento resultou na nomeação da enfermeira Laís Netto dos Reys
23

 para dirigir a EEAN, 

entre 1938 e 1950; na diplomação das primeiras enfermeiras religiosas na EEAN, mediante 

acordo com uma ordem religiosa para garantir condições especiais (clausura e capela) às 

alunas religiosas; e na equiparação de três escolas de enfermagem de orientação católica
24

 à 

EEAN (BARREIRA; BAPTISTA, 2002).  

Tais fatos explicitam que a formação e o trabalho da enfermeira mantiveram-se 

profundamente articulados ao Estado, às políticas de saúde instituídas por esse e aos 

interesses da classe dominante, mesmo que esses interesses fossem contrários aos interesses 

                                                                                                                                                                                     
que o Decreto Nº. 22.257, de 26 de dezembro de 1932, conferiu às irmãs de caridade direitos iguais aos das 

enfermeiras de saúde pública diplomadas pela EEAN (BRASIL, 1932).  

23
 Egressa da EEDNSP e agente ligada à alta hierarquia da Igreja Católica (BARREIRA; BAPTISTA, 2002). 

24
 Escola de Enfermagem Carlos Chagas (fundada em 1933, em Belo Horizonte, e considerada a primeira escola 

governamental de orientação católica); Escola de Enfermeiras Católicas Luiza de Marilac (fundada em 1939, no 

Rio de Janeiro, pelas Irmãs de Caridade); Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo (das irmãs Franciscanas 

Missionárias de Maria) (BARREIRA; BAPTISTA, 2002). 
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das dirigentes da enfermagem nacional e das próprias normativas legais instituídas pelo poder 

público federal.  

Chama-se atenção para o seguinte fato: num curto intervalo de tempo e após o 

encerramento da Missão Parsons e da saída do grupo de médicos/sanitaristas que apoiavam 

politicamente a implantação da enfermagem moderna no Brasil, o trabalho da enfermeira 

diplomada modificou-se para atender às novas determinações da ordem social instituída pós-

Golpe de Estado de 1930. Ao analisar o contexto macroestrutural, identifica-se que o trabalho 

da enfermeira reestruturou-se pari passu às alterações no jogo de forças político-econômicas e 

na configuração do Estado, de modo a não confrontar os interesses dominantes da ordem 

constituída e articular-se àquele que o demanda, controla e disciplina: o Estado. Isso não foi 

diferente nos anos 1940.  

Na década de 1940, embora tenha se mantido o quadro de enfermeiras de saúde 

pública na Prefeitura da Capital Federal, “(...) entrava em declínio o primeiro modelo de 

enfermagem de saúde pública implantado pelas enfermeiras norte-americanas, no início da 

década de (19)20” (BARREIRA, 2005, p.482), dado que a crescente complexidade e 

modernização dos hospitais, frutos de uma política de saúde que começava a privilegiar a 

atenção hospitalar, direcionou a formação e o trabalho da enfermeira para o campo hospitalar.  

Com o foco político na atenção hospitalar, somado ao deslocamento progressivo da 

força de trabalho da enfermeira diplomada para os hospitais, registrou-se uma modificação no 

conteúdo do seu trabalho, principalmente por causa do aprofundamento da “divisão do 

processo de trabalho em saúde, tanto horizontalmente, com o surgimento de carreiras 

‘paramédicas’, como verticalmente no interior da enfermagem, pela oficialização dos cursos 

de auxiliares de enfermagem”, ocorrida em 1949, por meio da Lei Nº. 775 (BARREIRA, 

2005, p.486). Neste contexto, as enfermeiras tornaram-se responsáveis pela formação das 

auxiliares de enfermagem, que trabalhariam exclusivamente em hospitais, e pela supervisão 

do trabalho dessas trabalhadoras nos serviços de saúde.  

Ainda na década de 1940, especificamente a partir de 17 de julho de 1942, assistiu-se 

à emergência do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), decorrente de acordos 

estabelecidos entre o Brasil e os Estados Unidos da América. O objetivo central do SESP era 

promover as condições sanitárias necessárias à produção matérias-primas (borracha e 

minérios) no Vale do Amazonas, que seriam utilizadas para fins militares por países que 

mantinham relações comerciais com o Brasil, como os EUA (FAUSTO, 2005; RENOVATO; 

BAGNATO, 2008). 
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O espaço de atuação do SESP era prioritariamente a região Norte do país, e a 

Fundação Rockefeller teve papel preponderante na organização de suas ações até 1960, 

quando o Ministério da Saúde passou a exercer maior controle decisório sobre os rumos do 

SESP. Em linhas gerais, as atividades do SESP tinham como base a medicina preventiva 

norte-americana e articulavam as ações coletivas e preventivas à assistência curativa 

individual. Para operacionalizar este conjunto de atividades, o SESP contava com um 

programa integrado que conciliava visitadoras sanitárias, auxiliares de enfermagem, 

enfermeiras e médicos, o que era uma inovação para a época (FAUSTO, 2005).  

 Outra linha de ação do SESP era a formação e qualificação de trabalhadores(as) da 

saúde, particularmente de médicos, enfermeiras e visitadoras sanitárias. No caso dos médicos 

e enfermeiras, o SESP forneceu bolsas de estudos em universidades norte-americanas, 

canadenses e brasileiras, cuja duração era de um ano para médicos e três anos para 

enfermeiras
25

, além de custear despesas como aquisição de livros, alimentação, moradia e 

uma quantia mensal em dólares (RENOVATO; BAGNATO, 2008). Sendo assim,  

 

No ano de 1944, catorze jovens brasileiras receberam bolsas de estudos para realizar 

o curso de graduação em enfermagem na Johns Hopkins School of Nursing, 

Baltimore; (na) Providence Division of the Catholic University School of Nursing 

Education, Washington; (na) Washington University School of Nursing, St. Louis; 

(no) Skidmore College e (na) University of Maryland School of Nursing, Baltimore. 

(...) No relatório de atividades referente ao ano de 1948, apareceram discriminadas 

dois tipos de bolsas para enfermeiras, uma relacionada ao auxílio para realização de 

curso de graduação em enfermagem e a outra, como auxílio para um curso de pós-

graduação em saúde pública. Segundo o relatório acima, foram enviadas 22 moças 

para o curso básico de 03 anos e 14 para curso de pós-graduação de 01 ano 

(RENOVATO; BAGNATO, 2008, p.911). 

 

 Com o aumento quantitativo de enfermeiras diplomadas vinculadas ao SESP, essas 

trabalhadoras participaram “(...) ativamente do curso de formação de visitadoras sanitárias, 

atuando tanto na seleção do pessoal, como ministrando a maior parte do conteúdo”. Ressalte-

se que os cursos para formação de visitadoras sanitárias ocorreram em outros estados da 

federação, atingindo o Vale do Rio Doce, Alagoas e Bahia. Nesses estados, os cursos foram 

ministrados por enfermeiras distritais e das unidades sanitárias (RENOVATO; BAGNATO, 

2008, p.911). 

 Para além da formação de visitadoras sanitárias, o SESP também financiou a criação 

de escolas de enfermagem no Brasil, a exemplo da Escola de Enfermagem de São Paulo (atual 

                                                           
25

 O prazo maior da bolsa de estudos concedida às enfermeiras deveu-se ao fato de que a mesma era destinada 

para custear a formação inicial (formação de enfermeiras), ao invés de custear cursos de atualização ou 

aperfeiçoamento (RENOVATO; BAGNATO, 2008). 
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Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo) e a Escola de Enfermagem da Bahia 

(atual EEUFBA). Ambas as escolas foram criadas para atender a crescente demanda de 

enfermeiras para o campo hospitalar, estabelecendo-se, assim, “(...) um novo modelo de 

formação de enfermeiras, não abandonando a formação da enfermagem de saúde pública, mas 

atendendo um outro campo que crescia - a assistência hospitalar” (RENOVATO; 

BAGNATO, 2008, p.913). 

 Cabe ressaltar que o SESP “contribuiu para o projeto varguista de integração nacional" 

e “fomentou ações curativas e preventivas em saúde” em áreas que historicamente tiveram 

pouca intervenção do Estado nacional, como o Amazonas. Para isso, o SESP contou com a 

contribuição indispensável da enfermeira, dado que essa trabalhadora foi responsável pela 

formação do pessoal auxiliar (auxiliar de enfermagem e visitadora sanitária), “os principais 

responsáveis pela capilarização das concepções sespianas de educação e saúde no sertão 

brasileiro” (RENOVATO; BAGNATO, 2008, p.914). 

 À luz do exposto, depreende-se que o trabalho da enfermeira nos anos 1920, 1930 e 

1940 desenvolveu-se organicamente articulado às políticas estatais de saúde e ao jogo de 

forças político-econômicas que influíam sobre o Estado nacional. Ademais, o trabalho da 

enfermeira moldou-se rapidamente às flutuações do cenário político-econômico, indicando a 

sua profunda dependência estrutural com o Estado e com o poder dominante.   
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5 ESTADO, SAÚDE PUBLICA E TRABALHO DA ENFERMEIRA NA BAHIA  

 

 

O objetivo desse capítulo é analisar a relação entre Estado, política de saúde e trabalho 

da enfermeira na Bahia, entre 1925 e 1951, tendo por base o percurso teórico e histórico 

anterior. Para tanto, o produto dessa análise foi exposto em dois tópicos: no primeiro, foca-se 

nos impactos da implantação da política estadual de saúde no trabalho da enfermeira na 

Bahia, entre 1925 e 1930. No segundo, descreve-se analiticamente a relação entre a política de 

saúde baiana e o trabalho da enfermeira entre 1930 e 1951. Ressalta-se que em ambos os 

tópicos, os aspectos predominantes do contexto político-econômico baiano permearam a 

construção da narrativa e permitiram situar o trabalho da enfermeira na estrutura social que 

lhe deu origem.  

 

 

5.1 A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE E O TRABALHO DA 

ENFERMEIRA NA BAHIA (1925-1930) 

 

Do ponto de vista institucional, pode-se considerar que os anos 1920 são um marco 

para a saúde pública brasileira, pois foi a partir desta década que a saúde foi transformada em 

um bem coletivo e/ou público (HOCHMAN, 1993), ou, como afirmam Braga e Paula (1981), 

em uma questão social. Segundo o sociólogo Gilberto Hochman (2012), na referida década 

existiu oportunidades políticas que possibilitaram ao Estado brasileiro implementar as 

primeiras políticas de saúde de escopo nacional e realizar uma ampla reforma sanitária, o que 

também pôde ser observado na Bahia. 

Em âmbito nacional, a reforma sanitária ocorrida nos anos 1920 foi uma modernização 

institucional em saúde pública que pretendeu reestruturar as bases burocrático-administrativas 

da saúde pública brasileira e reorganizar os serviços e as práticas de saúde pública em 

território nacional. Esta reforma ampliou a responsabilidade do Estado pelos problemas de 

saúde da coletividade e teve como um dos principais resultados a criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP) (HOCHMAN, 2012).  

Criado em 02 de janeiro de 1920, o DNSP materializou parte das propostas da elite 

médica higienista para o campo da saúde pública brasileira e emergiu como um aparelho 

institucional complexo de dimensões nacionais, cuja finalidade era centralizar o comando das 

intervenções no campo da saúde pública, uniformizar as ações de higiene e saúde pública, 

além de ampliar a presença do Estado no território nacional (HOCHMAN, 2012).  
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O campo de ação do DNSP englobava predominantemente os domicílios, as 

indústrias, os estabelecimentos comerciais e os serviços de saúde da Capital Federal. Contudo, 

esse órgão federal também poderia intervir em outros estados do território nacional, por meio 

de acordos estabelecidos entre o Departamento e os governos estaduais e municipais, com 

vistas a implementar ações de profilaxia rural, de prevenção e combate às endemias nas 

cidades e nas zonas rurais do interior do Brasil (BRASIL, 1920).  

Neste contexto, alguns estados brasileiros fizeram acordos com o DNSP para 

operacionalizar ações de saúde pública voltadas ao combate de doenças infecciosas 

prevalentes. Um destes estados foi a Bahia, que na década de 1920 operou medidas da 

reforma sanitária induzida pelo governo federal, teve sua política de saúde pública 

reformulada e estabeleceu acordos com o governo federal, via DNSP, para organizar as ações 

de saúde pública no interior do estado (CASTRO-SANTOS, 1998). 

Assim, a implantação da política nacional de saúde impactou na organização da saúde 

pública baiana e induziu uma modernização institucional que iniciou após a criação da 

Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública e a publicação do primeiro Código Sanitário 

estadual, ambos os fatos ocorridos em 1925, além de possibilitar melhor aparelhamento 

institucional e progresso na legislação em saúde (NERY, 1982; CASTRO-SANTOS, 1998; 

MOLESINI, 2011).  

Cabe lembrar que na década de 1920, o sistema econômico baiano era agrário-

exportador e pautado em forças produtivas pouco desenvolvidas, bem como na produção de 

diferentes mercadorias (matérias-primas, especificamente), o que diferia do Centro-Sul, onde 

o café era a mercadoria base do sistema econômico. Nesse momento, o fumo e o cacau foram 

as mercadorias que mais contribuíram com a balança comercial baiana, seguidos pelo café e 

pelo açúcar (SAMPAIO, 1998; TAVARES, 2001). 

Apesar de ser a principal fonte de receita do estado, “o comércio de exportações sofria 

limitações decorrentes da sua dependência estrutural em relação a firmas e capitais 

estrangeiros”, situação reforçada “pela crescente subordinação da Bahia aos estados líderes da 

Federação, com grave prejuízo do seu equilíbrio orçamentário”. Com efeito, a fragmentação 

da produção e a dependência/subordinação da economia baiana ao capital estrangeiro e aos 

entes federativos economicamente predominantes inibia o desenvolvimento econômico do 

estado, estancava qualquer tentativa de mudança na estrutura social e refletia no modus 

operandi do Estado baiano (SAMPAIO, 1998, p.35).  

No plano político, tinha-se uma elite conservadora, composta majoritariamente por 

membros das oligarquias regionais. Essa elite política era pouco coesa e, em razão disso, os 
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seus membros defendiam interesses distintos e particulares, resultando “na debilidade e 

consequente instabilidade das instituições, permitindo que a competição política se revestisse 

de uma feição tumultuada e cruenta” (SAMPAIO, 1998, p.46). Essa mesma autora (1985, 

p.52-3) elucida que na Primeira República, as mudanças pontuais ocorridas no sistema 

político baiano “não resultaram de choques de interesses antagônicos, pois tanto a situação 

quanto a oposição representavam interesses oligárquicos”, mas do “alto grau de competição 

no interior do pequeno universo das elites”, sendo que “à competição seguia-se um processo 

de acomodação, que geralmente terminava em acordos e rearticulações”.  

Com relação à organização social, na década de 1920 a maior parte da população era 

analfabeta (81,6% em 1920), vivia em precárias condições de vida e encontrava-se na zona 

rural, trabalhando em condições semi-servis. Além dessa camada da população, existia uma 

classe intermediária e a burguesia agro-comercial: a primeira correspondia, em 1920, a 20% 

da população e de “forma global (...) tinha postura ideológica e visão política “tradicional”, 

conservadora”; a segunda ocupava o topo da pirâmide social e seus membros, além de terem 

“acesso natural às fontes de riqueza e aos corredores do poder”, apoiavam-se solidamente no 

latifúndio, “dominavam o aparelho do Estado” e interviam “diretamente no processo de 

decisão política” (SAMPAIO, 1998, p.40-1). 

Como se observa, o Estado baiano era um instrumento de dominação da elite político-

econômica e legitimava os interesses das oligarquias regionais, mesmo quando estes eram 

internamente conflitantes. Somado a isso, o poder político estatal era utilizado para manter o 

status quo do sistema econômico e dos oligarcas, reforçando o poder oligárquico em território 

baiano e submetendo a capacidade regulatória do Estado aos seus interesses pessoais. 

Ante ao exposto, questiona-se: o que propiciou uma modernização institucional em 

saúde pública na década de 1920 e a implementação de ações de saúde pública no interior do 

estado, inclusive em territórios dominados por oligarcas? A resposta dessa pergunta situa-se 

no plano político, já que na década de 1920 não houve alteração no padrão de acumulação da 

economia baiana que permitisse ao Estado investir numa modernização institucional. Pelo 

contrário, na década de 1920 as receitas geradas pelo sistema econômico baiano eram 

insuficientes para custear as despesas do Estado baiano, como explicita Sampaio (1998). 

O principal elemento do contexto político baiano que propiciou o início da reforma 

sanitária no estado foi a eleição de Francisco Marques de Góes Calmon para o cargo de 

governador da Bahia (1924-1928). Como chefe do Poder Executivo estadual, Góes Calmon 

obteve maior coesão política, permitindo que ideias reformistas adentrassem o aparelho de 

Estado, além de melhor manipulação e centralização do poder. Factualmente, essa coesão 



85 
 

política foi obtida após a fundação do segundo Partido Republicano da Bahia (PRB), ocorrida 

em 1927, que permitiu ao governador estabelecer no estado “a atuação de um partido único (o 

PRB, grifo meu)” e, assim, garantir “a acomodação entre as três (principais, grifo meu) 

facções” políticas estaduais. Como resultado, houve o amortecimento temporário das crises 

internas da elite política local, apaziguando-se os ânimos entre os três principais grupos 

políticos baianos (calmonistas, seabristas e mangabeiristas), melhorando o “(...) equilíbrio do 

poder entre o litoral e o interior”, e criando um “espírito de colaboração, no plano político-

administrativo” (SAMPAIO, 1998, p.205). 

Neste ínterim, “quando a vida política se encaminhava para uma acomodação interna, 

os diversos setores econômico-administrativos do estado foram cuidadosamente 

regulamentados”, sendo que o governador procurou resolver os graves problemas que 

afligiam a Bahia “através de uma série de leis que estabeleceram, no estado, o imposto 

territorial, a reforma da instrução pública, a polícia de carreira, (...) a construção de estradas”, 

que rompiam o isolamento geoeconômico das regiões do estado, “além da especial atenção 

dada ao problema sanitário” e à reforma da educação (SAMPAIO, 1998, p.207-8).  

Contudo, essas medidas “não se tratavam de um boom progressista, mas da ordenação 

do desenvolvimento do Estado, fruto da mentalidade empresarial-conservadora do chefe do 

executivo”. O conservadorismo continuava dominante e, consequentemente, repugnava-se 

qualquer tentativa de inovação, principalmente na esfera social. Não por acaso, embora o 

governo Góes Calmon tenha lançado sementes significativas para o desenvolvimento do 

estado, as medidas que ameaçavam alterar o campo social se atrofiaram, enquanto que aquelas 

voltadas ao atendimento dos interesses político-econômicos deram frutos imediatos e 

abundantes (SAMPAIO, 1998, p.207). O desenvolvimento do campo da saúde pública e o 

trabalho da enfermeira na Bahia são fragmentos desse contexto que permitem corroborar com 

essa constatação. Veja-se o porquê disso. 

 No período anterior à Proclamação da República, a intervenção estatal no âmbito da 

saúde pública era pontual e restringia-se aos momentos de calamidade (epidemias, 

cataclismos naturais, por exemplo). Esse padrão começou a ser modificado na passagem do 

século XIX para o século XX, dado que o Estado interviu crescentemente no espaço urbano e 

na vida da população. Isso porque as condições insalubres das cidades brasileiras e as 

constantes epidemias que assolavam os principais centros urbanos desorganizavam a 

produção e a circulação de mercadorias, inviabilizando o desenvolvimento das atividades 

comerciais (SOUZA, 2009; SOUZA; SANGLARD, 2011).  
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Essa situação evidenciou a necessidade de intervir nos centros comerciais e na vida da 

população, de modo a enquadrá-los aos padrões sanitários aceitáveis para o desenvolvimento 

econômico. Não por acaso, nos primeiros vinte anos do século XX registraram-se “grandes 

intervenções na estrutura e infraestrutura urbana, que passaram a fazer parte do projeto 

político das elites brasileiras” (SOUZA; SANGLARD, 2011, p.30-1).    

 Na Bahia, a situação não era diferente. Nos primeiros vinte anos do século XX, o 

principal núcleo urbano e econômico baiano – Salvador – era o cenário ideal para a 

propagação de doenças, conforme relatam Souza e Sanglard (2011, p.49-50): 

 

Salvador era uma cidade enferma, com taxas de morbidade e mortalidade 

muito elevadas. Doenças como a disenteria, a difteria, a febre tifoide, o 

beribéri, a febre amarela, a peste, a malária, a varíola, a gripe e a 

tuberculose, entre outras, acometiam os soteropolitanos com frequência, 

assumindo caráter quase endêmico. 

Por toda área urbana e periférica da cidade, abundavam lagoas, córregos, 

charcos, valas, brejos, etc., cujas margens mal drenadas, de vegetação 

vigorosa e cheias de lixo e dejetos, eram o habitat de fauna variada, 

inclusive de transmissores de enfermidades diversas.  

A falta de um sistema de esgotamento sanitário eficiente permitia que as 

águas servida e pluvial, assim como os detritos domésticos, fossem escoadas 

de maneira inadequada, geralmente a céu aberto, contaminando o solo, as 

águas e os alimentos. O lixo doméstico e outros resíduos também se 

acumulavam nas ruas, nos terrenos baldios, nos pátios e nos quintais. Para 

completar o quadro de insalubridade, o sistema de distribuição de água era 

insuficiente e de qualidade duvidosa – os barris de água distribuídos nas 

portas por aguadeiros eram abastecidos nas mesmas fontes em que as 

pessoas se banhavam, animais matavam a sede e lavadeiras lavavam a roupa. 

Muitas famílias disputavam espaço em cubículos arruinados, mal arejados, 

úmidos, escuros, situados em becos e ruelas que careciam de limpeza e 

pavimentação, bem como de serviço regular de luz, água e esgoto. 

 

Além das precárias condições de moradia e da insalubridade do espaço urbano, os 

indivíduos das camadas economicamente desfavorecidas da população baiana “trabalhavam 

em excesso”, “eram pessimamente remunerados” e a maior parte desta era “analfabeta e 

enfrentava problemas com o alcoolismo” (SOUZA; SANGLARD, 2011, p.50).  

O contexto de precariedade das condições de vida da população soteropolitana não era 

ignorado por frações da elite política dominante, pelo contrário, essas consideravam as 

epidemias de doenças infectocontagiosas um fator de atraso, refletindo negativamente na 

economia estadual e na capacidade produtiva dos(as) trabalhadores(as), além de afugentar 

investidores e comerciantes estrangeiros (SOUZA, 2009). Ademais, essas frações da elite 
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política baiana “começavam a perceber que em um centro populoso como Salvador, dotado de 

um porto de complexas e diversificadas conexões, as doenças que ali circulavam atingiam 

tanto os pobres quanto os ricos”, fato que ensejava a necessidade de implementar medidas que 

sanassem os problemas de saúde pública de maneira ampla, compulsória, permanente e 

coletiva (SOUZA; SANGLARD, 2011, p.51).  

 A despeito disso, essas mesmas autoras (p.51) ressaltam que “a percepção da 

interdependência social por parte das elites baianas não era motor suficiente para transformar 

a realidade e promover mudanças efetivas nos serviços sanitários do estado, capazes de atingir 

a população como um todo”. Lembrando: o território baiano era controlado por oligarquias 

regionais que eram ideologicamente conservadoras e utilizam o poder político estatal para 

manter o status quo da estrutura social e estacar as iniciativas de mudanças que fossem 

contrárias aos seus interesses privados. 

Deve-se considerar também que “salvo nos estados política e economicamente fortes, 

como Rio de Janeiro (...) e São Paulo (...), poucos eram os que possuíam recursos materiais e 

financeiros para implantar políticas de saúde pública realmente eficazes”. No particular, a 

situação financeira do estado e dos municípios baianos não favorecia a implementação de 

ações de saúde abrangentes, permanentes e eficazes (SOUZA; SANGLARD, 2011, p.53). 

Deste modo, nos primeiros vinte anos do século XX “(...) o governo estadual ainda 

concentrava suas forças no combate às epidemias de doenças transmissíveis que assolavam 

Salvador e influenciavam negativamente a economia local”, privilegiando “(...) ações que 

ainda se restringiam ao âmbito da capital do estado e suas cercanias”.  Embora em 1916 tenha 

ocorrido a centralização dos serviços estaduais na Diretoria Geral de Saúde Pública da Bahia 

(DGSPB), apenas em 1925 é que se observa maior presença do Estado baiano no campo da 

saúde pública (SOUZA, 2009, p.70).  

O ano de 1925 é um marco institucional para a saúde pública baiana, pois foi neste ano 

que Góes Calmon “deu o primeiro passo em direção à unificação dos serviços de saúde na 

Bahia ao substituir a DGSPB pela Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública”. Essa 

decisão do governador, além de propiciar maior eficiência à intervenção estatal no campo da 

saúde pública, visava eliminar a sobreposição de responsabilidades e a fragmentação da 

gestão da saúde na Bahia, que naquele momento estava sob a responsabilidade de três órgãos: 

“a DGSPB, a Diretoria de Higiene e Assistência Municipal e o Serviço Federal de 

Saneamento (encarregado da profilaxia da lepra e de doenças venéreas, da higiene infantil, da 

Liga Antituberculose e de fiscalizar as ações da Fundação Rockefeller)” (SOUZA; 

SANGLARD, 2011, p.62). 
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A Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública foi criada por meio da Lei n. 1.811, de 

29 de julho de 1925, e emergiu no cenário baiano como um órgão essencialmente técnico e 

responsável por todos os serviços de saúde pública no estado da Bahia (BAHIA, 1925a). 

Essas características da SSAP eram compatíveis com os interesses dos formuladores da 

política nacional de saúde nos anos 1920, pois estes concebiam que os serviços sanitários 

estaduais deveriam ser exclusivamente técnicos, garantindo “a prevalência da ciência contra 

os interesses políticos, alvo de críticas do movimento sanitário (dos anos 1920, grifo meu)” 

(HOCHMAN, 2012, p.77). 

O campo de ação da SSAP extrapolava formalmente a capital baiana e englobava uma 

vasta gama de ações, inclusive algumas que não eram assumidas pelo Estado antes da década 

de 1920 (BAHIA, 1925a). No interior do estado, as ações e os serviços de saúde foram 

operacionalizados predominantemente com recursos técnico-financeiros da União e da 

Fundação Rockefeller (CASTRO SANTOS, 1998), que firmaram convênios com o governo 

estadual e responsabilizaram-se “(...) pelo serviço de Saneamento Rural, Prophylaxia da 

Syphilis e Doenças Venereas, Hygiene Infantil e Prophylaxia da Tuberculose” até que o 

governo estadual tivesse condições de assumir a execução desses serviços (BAHIA, 1925a, 

p.09). As ações sob a responsabilidade da SSAP eram as seguintes: 

 

 Educação sanitária da população.  

 

 Profilaxia de doenças infectocontagiosas.  

 

 Organização das informações em saúde do estado. 

 

 Construção de pesquisas no campo da saúde pública. 

 

 Comando da saúde pública e a fiscalização da assistência à saúde privada. 

 

 Preparo de soros, vacinas e outros produtos destinados ao combate de doenças 

transmissíveis. 

 

 Fiscalização do exercício profissional da medicina, farmácia, obstetrícia, 

odontologia. 

 

 Adoção de medidas punitivas para o cumprimento dos dispositivos da lei. 
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 Inspeção e fiscalização de edificações públicas ou privadas, como domicílios, 

fábricas, estabelecimentos comerciais e escolas. 

 

 Superintendência técnica das obras de engenharia sanitária nas zonas rurais e dos 

serviços de água, esgotos e lixo da capital e dos centros urbanos do interior.  

 

 Vigilância sanitária de medicamentos e alimentos. Isso incluía a fiscalização de 

todo ciclo produtivo dessas mercadorias (produção, distribuição, armazenamento, 

comercialização e consumo) (BAHIA, 1925a). 

 

Como se observa, a criação da SSAP almejou centralizar o comando da saúde pública 

estadual, ampliar a intervenção do Estado sobre a saúde da população e uniformizar as ações 

de saúde pública. Na perspectiva do subsecretário da saúde e assistência pública
26

, a 

conformação da SSAP representou uma “completa e radical transformação, de modo a ficar 

melhor apparelhada para o desempenho de suas funcções”, e rompeu com a “franca 

estagnação” da DGSPB, que deixava a organização sanitária estadual alheia “(...) por 

completo dos progressos da technica sanitaria de nossos dias”. O subsecretário comenta ainda 

que no período de 1917 a 1925, embora a “sciencia sanitaria” tenha evoluído “(...) 

sensivelmente em seus preceitos” e aperfeiçoado “consideravelmente os seus methodos”, a 

“repartição de Saúde Publica da Bahia” não modificou seus “processos de administração” 

nem “os methodos de technica sanitaria de que se utilizava”, fazendo com que suas ações não 

se orientassem “pelos novos principios da administração sanitaria já consagrados pela pratica” 

(BARROS BARRETO, 1926, p.1-2).  

Com efeito, no início do governo Góes Calmon, em março de 1924, a organização da 

saúde pública baiana era “vasada em moldes antiquados” e “desprovida de legislação technica 

apropriada”. Com a criação da SSAP e a extinção da DGSPB, o aparelho do Estado da saúde 

passou a atender “(...) mais de perto as exigencias technicas da moderna hygiene” e ter 

“completa independencia administrativa e financeira”, o que permitia ao gestor da saúde 

implantar rápida e eficazmente “as medidas que lhe cabe adoptar na salvaguarda da saúde do 

povo e no zêlo pelo bem estar da collectividade” (BARROS BARRETO, 1926, p.2-3).  

Nota-se que a SSAP foi instituída também para romper com a intervenção pontual do 

Estado no campo da saúde pública, como ocorria nos tempos da DGSPB, e para modernizar a 

                                                           
26

 O gestor escolhido por Góes Calmon para administrar a Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública foi o 

médico Antônio Luis Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto, “então professor da Faculdade de Medicina 

da Bahia e diretor do Serviço de Profilaxia Rural na Bahia” (SOUZA; SANGLARD, 2011, p.62). 
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organização da saúde pública baiana, adequando-a aos avanços da ciência 

sanitária/higienismo. Observa-se ainda que o conjunto de ações sob a responsabilidade da 

SSAP possibilitava ao Estado enquadrar em uma única repartição os instrumentos capazes de 

eliminar ou controlar os entraves sanitários que limitavam a expansão da base material da 

sociedade baiana, além de garantir a regulação do espaço urbano e o controle social, o que 

convergia com o projeto de saúde pública da elite médica higienista brasileira.   

Sobre o conteúdo da lei que instituiu a SSAP, infere-se que este era semelhante ao 

decreto que criou o DNSP
27

, principalmente no que tange aos objetivos das repartições 

públicas e às suas estruturas formais. Essa semelhança não significa que houve uma 

transposição ipsis litteris da legislação federal na Bahia, mas que a criação da SSAP foi um 

produto da implantação da reforma sanitária capitaneada por membros da elite médica 

higienista brasileira, em âmbito nacional, e que engendrou um processo de modernização 

institucional da saúde pública baiana.  

Destaca-se que nos anos 1920, a elite médica higienista brasileira considerava que 

“(...) as condições de saúde de um indivíduo não eram um assunto privado, muito menos um 

direito natural, como a liberdade individual”, fazendo com que o Estado devesse “(...) intervir 

sobre a liberdade do indivíduo e sua propriedade para proteger a comunidade”. Ou seja, a 

doença transmissível era um problema político e demandava do Estado maior interferência na 

vida das pessoas para combater as doenças e promover o saneamento do Brasil (HOCHMAN, 

2012, p.84). Para isso, “a solução para o problema seria uma reforma que possibilitasse a 

unificação e centralização das políticas de saúde e saneamento nas mãos do Governo 

Federal”, o que se concretizou com a criação do DNSP (HOCHMAN, 2012, p.79).  

Com relação à estrutura formal da SSAP, esta era composta por cinco seções, sendo 

que a seção de Saúde Pública concentrava o maior número de diretorias (figura 01). 

                                                           
27

 Decreto n. 3.987, de 2 de janeiro de 1920. 
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SUBSECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA 

Justiça Sanitária Conselho Sanitário Saúde Pública 

Directoria de 
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Educação Sanitárias 

Directoria de 
Epidemiologia e 

Prophylaxia Geral 

Directoria de Hygiene 
Infantil e Escolar 

Directoria de 
Engenharia Sanitária 

Assistência 
Pública 

Expediente e 
Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Organograma resumido da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública (1925). 
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No âmbito da seção de Saúde Pública, a Directoria de Epidemiologia e Prophylaxia 

Geral era supervisionada diretamente pelo subsecretario de saúde e assistência pública e tinha 

o maior número de serviços vinculados, a saber: Serviço de Enfermeiras Sanitárias; 

Delegacias de Saúde; Hospital de Isolamento; Serviço Médico da Hospedaria dos Imigrantes; 

Instituto Oswaldo Cruz; profilaxia da sífilis e doenças venéreas; profilaxia da tuberculose; 

postos municipais de higiene; postos de saneamento rural; higiene industrial; luta contra 

animais transmissores (BAHIA, 1925a). 

Considerando a amplitude das ações e a relação da Directoria de Epidemiologia e 

Prophylaxia Geral com o gestor da saúde, depreende-se que essa subseção era estratégica para 

o controle das doenças infectocontagiosas prevalentes e para a reforma sanitária projetada 

pelos formuladores da política estadual de saúde. Isso porque essa diretoria concentrava os 

principais serviços de saúde (municipais e estaduais) destinados ao controle de doenças 

transmissíveis e era tecnicamente orientada para quebrar a cadeia de transmissão das doenças 

prevalentes e preveni-las em diferentes espaços da sociedade baiana, particularmente nos 

domicílios, escolas e fábricas, sendo que suas ações eram complementadas pelas das demais 

diretorias da seção de Saúde Pública.  

Retomando a análise do conteúdo da Lei nº 1.811, nota-se que esta estabeleceu as 

novas bases burocrático-administrativas da saúde pública baiana, embora fosse genérica e não 

traduzisse minuciosamente as mudanças almejadas pelos formuladores da política estadual de 

saúde, como relatou Barros Barreto em seu relatório: “quando, em Julho de 1925, mereceu 

sancção a lei que reorganizou os serviços sanitários do Estado, ainda se regiam elles pelos 

dispositivos legaes do acto n. 1.231 de 1917, os quaes delineavam a organização 

administrativa da repartição então reformada” e “pouco, ou quasi nada” estabelecia “as 

directrizes scientificas que deviam ser adoptadas” (BARROS BARRETO, 1926, p.02).     

O detalhamento da Lei nº 1.811 ocorreu com a publicação do primeiro Código 

Sanitário estadual, em 20 de novembro de 1925. Esse documento foi elaborado segundo o 

Código Sanitário federal de 1923 (SOUZA; SANGLARD, 2011) e, além de regulamentar os 

dispositivos da Lei nº 1.811, era o “estatuto científico” da nova organização sanitária da 

Bahia. Nas palavras do subsecretario da saúde e assistência pública (1926, p.03), 

 

Contando, com os regulamentos annexos, para mais de 2.500 artigos, o 

Codigo Sanitario, além de detalhar todas as minucias de ordem 

administrativa da nova organização, encerra as determinações technicas 

actualmente pela sciencia da Saude Publica, faculta ao Governo a revisão 

integral e periodica, dentro do prazo minimo de dois annos, de todos os seus 

dispositivos e estabelece, de modo a permittir o rejuvenescimento dos 
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quadros, a disponibilidade compulsoria dos funccionarios technicos que 

contarem 30 annos de serviço publico ou 60 de idade. 

 

 A análise do Código Sanitário estadual permite afirmar que a SSAP, como produto da 

política de saúde nascente, era um aparelho institucional complexo, responsável por diferentes 

ações de saúde pública no território baiano, e que materializava a reforma sanitária desenhada 

pela elite médica brasileira. O contexto em que foi gerada possibilita inferir que a SSAP, 

assim como o DNSP, propiciaria maior interferência dos médicos e do Estado no espaço 

urbano e na vida dos(as) brasileiros(as), de modo a controlá-los e enquadrá-los ao projeto de 

higienização e saneamento da sociedade de frações da elite médica brasileira.   

Hochman (2012, p.78) ressalta que os formuladores da política nacional de saúde dos 

anos 1920 defendiam que o Estado deveria utilizar todos os recursos da medicina para 

“convencer e educar o homem comum para comportamentos individuais e coletivos fundados 

no conhecimento médico existente”, de modo a agir para “modificar práticas e hábitos sociais 

arraigados, como o consumo de álcool, a prostituição, a não utilização de calçados e latrinas, 

o despejo de lixo em rios e vias públicas, a manutenção de focos de moscas, ratos e 

mosquitos, a fraude do leite e nos alimentos, etc”.  

Neste sentido, o poder estatal coercitivo seria protagonista na modificação de 

comportamentos individuais que disseminassem a doença e seus efeitos negativos, permitindo 

ao Estado restringir a liberdade e a propriedade dos indivíduos que colaborassem com a 

propagação de doenças e ameaçassem a ordem social (HOCHMAN, 2012). Essa perspectiva 

foi incorporada aos Códigos Sanitários federal e estadual e indica que a higienização da vida 

da população era um dos pilares da política de saúde pública dos anos 1920.   

No Código Sanitário estadual, verifica-se também que os formuladores da política de 

saúde preocupavam-se com a qualificação da força de trabalho do campo da saúde pública. O 

subsecretário da saúde e assistência pública expressa essa preocupação em seu relatório de 

gestão, afirmando que no período anterior à SSAP e na ausência de um “estatuto de 

providencias technicas, ou de simples instrucções de serviço”, os funcionários trabalhavam 

“(...) á mercê do criterio individual, executando cada um a seu sabôr, o que lhe parecia mais 

vantajoso e consentaneo com o seu preparo profissional” (BARROS BARRETO, 1926, p.02).     

Com a criação da SSAP, o Estado baiano passou a custear a qualificação de 

trabalhadores da saúde, principalmente de médicos, enviando-os para instituições nacionais e 

internacionais para se especializarem. Entre agosto de 1925 e dezembro de 1926, por 

exemplo, a SSAP financiou o estudo no exterior de “(...) tres de seus medicos, dois á America 

do Norte para estudar questões de laboratorio e anatomia pathologica, um á Europa afim de 
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conhecer os serviços de hygiene infantil e escolar”, além de enviar oito médicos ao Sul do 

Pais para conhecer as organizações sanitárias de São Paulo, da Capital Federal e de Minas 

Gerais e para realizar os cursos de Malariologia e de Saúde Pública do Instituto Oswaldo Cruz 

do Rio de Janeiro. Outrossim, “permaneceram ainda no Rio de Janeiro dois funccionarios 

technicos acompanhando o curso especializado do Departamento Nacional de Saúde Publica” 

(BARROS BARRETO, 1926, p.04). 

 Além de investir na qualificação de alguns funcionários, a SSAP também fez acordo 

com o Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro para que esta instituição “cedesse durante 

seis mezes um de seus assistentes para dirigir o nosso Instituto homonymo” e com a Fundação 

Rockefeller para que esta liberasse, durante sete meses, “(...) um de seus melhores sanitaristas, 

autoridade em organização de postos municipaes de hygiene”, para trabalhar na Bahia 

(BARROS BARRETO, 1926, p.04). Isto é, a SSAP financiou a permanência de profissionais 

externos à Bahia para gerir alguns setores da saúde pública baiana, de modo a propiciar a 

implantação das mudanças na organização da saúde pública baiana. 

Em âmbito nacional, o investimento na qualificação e especialização de trabalhadores 

do campo da saúde pública foi uma demanda da implantação da política nacional de saúde, 

cuja principal linha de ação era a educação sanitária. Castro Santos e Faria (2010) comentam 

que o movimento pela formação de especialistas em saúde pública iniciou em 1920 e 

produziu propostas que eram debatidas em reuniões organizadas pela Sociedade Brasileira de 

Higiene, sendo que estas propostas foram incorporadas ao novo projeto institucional voltado 

para a especialização em saúde pública.  

Nesta conjuntura, o Estado brasileiro investiu na qualificação de médicos/sanitaristas e 

inseriu uma nova categoria de trabalhadora no campo da saúde pública (a enfermeira 

moderna), cuja força de trabalho foi fundamental para o controle social pretendido pela 

política de saúde nascente. Seguindo a experiência federal, a Bahia também inseriu a 

enfermeira no aparelho do Estado da saúde
28

 e criou repartições responsáveis por qualificar e 

controlar a força de trabalho dessa trabalhadora no campo da saúde pública, a saber: o Serviço 

de Enfermeiras Sanitárias e a Escola de Enfermeiras da SSAP.  

                                                           
28

 A enfermeira também foi inserida em outros serviços sob a responsabilidade da SSAP, como o Hospital de 

Isolamento, o Serviço de Socorros de Urgência, o Hospital dos Lázaros, o Hospital São João de Deus e o 

Desinfetório, Garage e Cocheiras (BAHIA, 1925b). Contudo, o escopo dessa pesquisa restringe-se ao trabalho da 

enfermeira no campo da saúde pública, ou seja, àquele que conforme a concepção de saúde pública da época 

voltava-se para a intervenção individual e coletiva nos domicílios e comunidades, tendo como principais 

atividades a educação sanitária, a vigilância higiênica e a visita domiciliar. O trabalho da enfermeira em âmbito 

hospitalar, no mesmo período histórico, será analisado em pesquisas posteriores. 
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O Serviço de Enfermeiras Sanitárias era uma subseção da Directoria de Epidemiologia 

e Prophylaxia Geral e uma estrutura pioneira na Bahia, como sinaliza Barros Barreto no 

relatório de gestão de 1926. Hierarquicamente, ele estava situado no mesmo nível das demais 

subseções (BAHIA, 1925b), indicando sua importância e da profissão nascente (enfermeira 

moderna) para a política de saúde dos anos 1920, dado que todas as demais subseções da 

seção de Saúde Pública “eram órgãos centralizadores de programas e de instituições 

hospitalares e não existiam órgãos correspondentes que centralizassem as atividades das 

demais profissões do setor saúde, já organizadas no campo do ensino e da legislação 

profissional” (PIRES, 1989, p.130).  

A principal função do Serviço de Enfermeiras Sanitárias era “auxiliar a autoridade 

sanitaria” por meio de ações desenvolvidas nos domicílios e escolas, a saber: 

 

 Educação sanitária nos domicílios. 
 

 Vigilância dos casos de doenças infectocontagiosas, “fiscalizando a execução das 

bôas regras do isolamento domiciliario e da pratica da desinfecção concorrente”. 
 

 Promover a ida “ao dispensario de mulheres gravidas, mães e creanças sadias; 

ensinando-lhes as regras da alimentação, vestuario, asseio corporal, etc”. 
 

 Ajudar na “(...) correcção dos defeitos encontrados” na inspeção escolar, 

“incutindo habitos de hygiene nos professores e alumnos, estabelecendo relações 

entre a escola e o domicilio, acompanhando o desenvolvimento physico e mental 

das creanças, cuidando-lhes da alimentação, do asseio e dos exercicios physicos”. 
 

 Prevenir a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis, “fazendo visitas 

domiciliarias, zelando para que os doentes levem a termo o tratamento e 

encaminhando para os dispensarios os que precisem de cuidados”. 
 

 Prevenir a ocorrência de casos novos de tuberculose, “fiscalizando o isolamento 

domiciliario e instruindo os doentes e os que os rodeiam, nos perigos do contagio 

e na pratica da desinfecção concorrente”. 
 

 No âmbito da assistência social, promover e incentivar “a creação de associações 

que auxiliem os dispensarios na protecção á maternidade e á infancia, na 

prophylaxia de doenças transmissiveis, na educação e propaganda sanitarias em 

geral” (BAHIA, 1925a, p.18-9; BAHIA, 1925b, p.766).  

 

Observa-se que as ações sob a responsabilidade do Serviço de Enfermeiras Sanitárias 

visavam o controle de doenças infectocontagiosas, a vigilância higiênica (fiscalização dos 

hábitos de vida e do cumprimento das ordens médico-sanitárias) e a educação sanitária da 

população para mudar comportamentos e prevenir doenças. Ademais, essa subseção seria o 
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elo entre os serviços de saúde e os domicílios onde as pessoas residiam, possibilitando à 

SSAP dimensionar o alcance de suas ações e viabilizar a política de saúde inscrita no Código 

Sanitário estadual e na Lei nº 1.811. 

Em razão disso, as trabalhadoras vinculadas ao Serviço de Enfermeiras Sanitárias “por 

estar em contato direto com as pessoas no seu cotidiano, seria o elo entre as famílias e os 

médicos que atuavam nos serviços de saúde, e uma porta-voz dos médicos e do Estado junto 

às famílias”, reforçando a interpretação de que o trabalho da enfermeira foi institucionalizado 

no campo da saúde pública baiana por ser “estratégico e utilitário, pois além de permitir que 

as ações formuladas pela elite médica chegassem aos domicílios, atendia as demandas 

imediatas impostas pelo início da reforma sanitária no controle das doenças transmissíveis 

prevalentes na época” (MASCARENHAS, 2013, p.67).  

Tais fatos sinalizam que o trabalho da enfermeira foi inserido na saúde pública baiana 

para complementar o trabalho dos médicos e realizar o controle social, com vistas a 

normatizar comportamentos e higienizar a vida dos membros da sociedade, em particular de 

mulheres e crianças. Para isso, a força de trabalho feminina foi fundamental, dado que 

permitiria a penetração dos dispositivos do higienismo no tecido social e, assim, garantiria a 

sustentação e o alcance dos objetivos da política de saúde pública instituída pelo Estado. 

Por esse motivo, para gestão do Serviço de Enfermeiras Sanitárias, uma estrutura 

estratégica e pioneira na Bahia, foi designada uma trabalhadora qualificada e distinta das 

demais trabalhadoras em enfermagem, a enfermeira de saúde pública diplomada pela 

EEDNSP ou por outro estabelecimento congênere. Além dessa enfermeira-chefe, o Serviço de 

Enfermeiras Sanitárias, no momento da sua criação, compôs-se com 05 enfermeiras distritais, 

15 enfermeiras sanitárias e 01 servente datilográfico (BAHIA, 1925b). Os quadros seguintes 

ilustram as atribuições de cada enfermeira no bojo do Serviço de Enfermeiras Sanitárias, além 

do modo de provimento e dos requisitos necessários para exercer as funções de enfermeira.   
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Quadro 03: Atribuições das enfermeiras no Serviço de Enfermeiras Sanitárias. 

 

Função Atribuições 

 

 

 

 

 

Enfermeira-chefe 

 

 Gestão do Serviço de Enfermeiras Sanitárias. 

 

 Direção da Escola de Enfermeiras da SSAP. 

 

 Observação: conforme disposto no Art. 142 do Código Sanitário 

estadual, as atribuições dessa enfermeira eram semelhantes às dos 

diretores e chefes de serviços, significando que na estrutura da SSAP, 

ela estava na mesma posição hierárquica dos demais gestores, que 

eram todos homens e médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermeira distrital 

 

 Trabalhar no território sob a responsabilidade da Delegacia de Saúde 

onde estava lotada. 

 

 Gerenciar as atividades executadas na Delegacia de Saúde, conforme 

determinado pela enfermeira-chefe. 

 

 Orientar e fiscalizar o trabalho das enfermeiras sanitárias lotadas na 

Delegacia de Saúde, responsabilizando-se pela boa execução de todas 

as atividades demandadas pela enfermeira-chefe e pelas autoridades 

sanitárias. 

 

 Organizar boletins semanais e mensais do trabalho executado.   

 

 

 

 

 

Enfermeira sanitária 

 

 Realizar trabalhos técnicos da “arte de enfermeira”, com foco nas 

atividades de higiene materno-infantil e escolar; de profilaxia da 

tuberculose, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis; e de 

isolamento domiciliar dos casos de doenças de notificação 

compulsória. 

 

 Comparecer na Delegacia de Saúde nos horários fixados pela 

enfermeira distrital. 

 
 

Fonte: Código Sanitário estadual (BAHIA, 1925b). 
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Quadro 04: Modo de provimento e requisitos exigidos para a admissão de enfermeiras no 

Serviço de Enfermeiras Sanitárias.  
 

 

Fonte: Código Sanitário estadual (BAHIA, 1925b). 

 

Depreende-se que na estrutura da SSAP a enfermeira tinha papéis diferenciados a 

partir do cargo que ocupava: como Enfermeira-chefe, essa trabalhadora se ocuparia da 

administração sanitária e tinha uma posição hierárquica superior às demais enfermeiras; como 

Enfermeira distrital, seu trabalho era direcionado para a supervisão e a fiscalização do 

trabalho das enfermeiras sanitárias, ocupando posição intermediária na hierarquia do Serviço 

de Enfermeiras Sanitárias; no cargo de Enfermeira sanitária, o trabalho da enfermeira era 

assistencial, caracterizado como manual (assistência sanitária) e hierarquicamente 

subordinado à chefia imediata (enfermeira distrital) (RAMOS, 2011).  

Esse modo de organizar o trabalho em enfermagem aponta que o trabalho da 

enfermeira na Bahia foi institucionalizado com base na divisão social e técnica do trabalho, 

atendendo ao modelo de política de saúde vigente e reproduzindo no interior das instituições 

de saúde “a estrutura de classes da sociedade capitalista, através da hierarquização 

profissional”. Tal hierarquia “se explicita na própria divisão do trabalho intelectual versus 

Função Provimento Requisitos 

Enfermeira-chefe 

 

Cargo comissionado, preenchido após 

indicação do subsecretário da saúde e 

assistência pública e nomeação pelo 

governador.  

 

 

Enfermeira de saúde pública 

diplomada pela EEDNSP ou 

por outros estabelecimentos 

congêneres.  

 

Enfermeira distrital 

 

Concurso Público ou nomeação pelo 

subsecretário da saúde e assistência pública, 

caso a candidata possuísse curso 

especializado em estabelecimentos oficiais 

ou certificado de estágio no Instituto 

Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, do Instituto 

Butantã ou estabelecimentos congêneres. 

 

Curso de enfermeiras da 

EESSAP 

Enfermeira sanitária 

 

Concurso Público ou nomeação pelo 

subsecretário da saúde e assistência pública, 

caso a candidata possuísse curso 

especializado em estabelecimentos oficiais 

ou certificado de estágio no Instituto 

Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, do Instituto 

Butantã ou estabelecimentos congêneres. 

 

Curso de enfermeiras da 

EESSAP 
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trabalho manual, que era a base da formação das enfermeiras nightingaleanas” (MELO, 1986, 

p.66) e também era identificada no Serviço de Enfermeiras do DNSP. 

No DNSP, o Serviço de Enfermeiras foi criado em 1922 e regulamentado em 1923, 

com a publicação do Código Sanitário federal. A função e posição hierárquica do Serviço de 

Enfermeiras Sanitárias da SSAP eram similares às do Serviço de Enfermeiras do DNSP, bem 

como também a organização do trabalho em enfermagem (quadro 05).  

No Código Sanitário federal, identifica-se que o Serviço de Enfermeiras 

responsabilizou-se pelos “trabalhos técnicos” do DNSP na Capital Federal (BRASIL, 1923) e 

absorveu “sob sua responsabilidade, as visitadoras de higiene treinadas para o trabalho das 

diversas inspetorias, desenvolvendo um trabalho de vigilância sanitária global, exceto no 

campo das doenças venéreas, e não por programas”, como era estruturado o DNSP. Para isso, 

a cidade do Rio de Janeiro foi dividida em zonas e distritos, sendo “cada zona dirigida por 

uma enfermeira-chefe americana e cada distrito por uma visitadora de higiene” (PIRES, 1989, 

p.132). 

 

Quadro 05: Função, modo de provimento e atribuições da enfermeira no Serviço de 

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública. 

 

Função Modo de provimento  Atribuições 

Superintendente geral 

Cargo comissionado, preenchido 

após aprovação do Ministro da 

Justiça o Negócios Interiores e 

nomeação do diretor geral do 

DNSP. 

 

 Gestão do Serviço e da Escola de 

Enfermeiras do DNSP. 

 

 Controle do processo de trabalho em 

enfermagem no campo da saúde 

pública 

 

Enfermeira-chefe Contrato ou cargo comissionado 

 

 Supervisão e fiscalização do 

trabalho das visitadoras de higiene 

e/ou das enfermeiras diplomadas nas 

zonas e distritos da Capital Federal. 

 

Visitadoras de higiene ou 

Enfermeiras diplomadas 

 

Observação: as visitadoras de 

higiene foram substituídas à 

medida que as enfermeiras 

diplomadas concluíram o curso 

da EEDNSP. 

Contrato 

 

 Execução de serviços técnicos 

(visita domiciliar, educação 

sanitária, assistência de enfermagem 

nos domicílios, vigilância 

higiênica).  

Fonte: Código Sanitário federal (BRASIL, 1923). 
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Note-se que tanto em âmbito federal quanto na Bahia, a divisão social e técnica do 

trabalho determinaram a organização do trabalho em enfermagem no campo da saúde pública 

e condicionaram o lugar da enfermeira (e as atividades oriundas dele) ao cargo ocupado por 

essa trabalhadora na estrutura formal do aparelho de Estado da saúde. Segundo Melo (1986), 

essa forma de organizar o trabalho foi transposta do modelo de saúde pública norte-americano 

e fragmentou o trabalho em enfermagem em atividades intelectuais (chefia de serviços, 

supervisão do processo de trabalho, preparo de pessoal auxiliar) e atividades manuais (ações 

individuais ou coletivas realizadas nos domicílios e nas comunidades).  

Por outro lado, no âmbito do DNSP o lugar da enfermeira era hierarquicamente 

inferior ao dos médicos, que ocupavam os postos de formulação da política de saúde e de 

gestão das ações e serviços de saúde, exceto no Serviço de Enfermeiras. Apesar do trabalho 

da enfermeira moderna ser qualificado (técnica, científica, moral e intelectualmente) segundo 

a ordem social burguesa da elite dominante, este incorporou uma parcela das práticas em 

saúde pública vinculadas ao trabalho manual e não valorizadas pelos médicos. Essas 

atividades eram a visita domiciliar e a educação sanitária, que foram repassadas à 

mulher/enfermeira no momento da formulação da política de saúde dos anos 1920, como 

forma de utilizar os dispositivos pessoais da força de trabalho feminina – ainda que 

determinados socialmente pela sociedade patriarcal brasileira – para o alcance de parte dos 

objetivos da reforma sanitária (BARREIRA, 1992).  

Na SSAP, a divisão social e técnica do trabalho em saúde impactaram nas relações 

(desiguais) estabelecidas entre a mulher/enfermeira e o homem/médico, como também no 

salário pago a essas trabalhadoras. Na imagem 02, verifica-se que todos os cargos então 

ocupados por homens (médico, veterinário, dentista, farmacêutico, engenheiro, almoxarife, 

administrador, amanuense, cartógrafo, porteiro-chefe) tinham vencimentos superiores àqueles 

ocupados pelas mulheres (enfermeira distrital e enfermeira sanitária, esta com salário inferior 

ao porteiro). Quando se comparam os vencimentos dos cargos comissionados e de gestão, 

identifica-se que o cargo de Enfermeira-chefe tinha o menor vencimento, embora com 

atribuições e funções equivalentes aos dos demais diretores e chefes de serviços, como se 

identifica no art. 142 do Código Sanitário estadual
29

. Lembrando: na saúde pública baiana, 

as mulheres eram admitidas apenas no Serviço de Enfermeiras Sanitárias e, portanto, os 

                                                           
29

 Esse artigo trata das “atribuições communs aos Directores, Delegados de Saúde da Capital, Chefe de Serviços, 

Sub-Directores, Chefes de Postos de Hygiene e de Saneamento Rural” (BAHIA, 1925b, p.762). De acordo com o 

art. 186, “à enfermeira-chefe competem todas as disposições do art. 142” e as específicas ao cargo (BAHIA, 

1925b, p. 766).  
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demais cargos eram ocupados por homens, especificamente médicos, farmacêuticos e 

dentistas em sua maioria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 02: Tabela de vencimentos do pessoal titulado da SSAP (BAHIA, 1925a). 

 

 

Além de revelar a divisão social e técnica do trabalho no campo da saúde pública, a 

diferença dos vencimentos recebidos por homens e mulheres evidencia que a organização do 

trabalho na SSAP pautou-se também na divisão sexual do trabalho e na reprodução em âmbito 

público das relações desiguais entre homens e mulheres. Segundo Hirata e Kergoat (2007, 

p.599), a divisão sexual do trabalho é modulada histórica e socialmente, sendo uma “forma de 

divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é 

um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos”.  

Nesta perspectiva, a divisão sexual do trabalho possibilita a “apropriação pelos 

homens das funções com maior valor social”; “rebaixa o gênero ao sexo biológico”; “reduz as 

práticas sociais a ‘papéis sociais’ sexuados que remetem ao destino natural da espécie” e tem 

como princípios organizadores a separação entre o trabalho feminino e o trabalho masculino 

(há trabalhos destinados aos homens e aqueles determinados às mulheres) e a hierarquia entre 
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o trabalho feminino e o trabalho masculino (“um trabalho de homem “vale” mais que um 

trabalho de mulher”) (HIRATA; KERGOAT, 2007, p.599).  

Em consequência da divisão sexual do trabalho, o trabalho da mulher/enfermeira 

nasceu menos valorizado economicamente e hierarquicamente inferior ao trabalho do 

homem/médico, apesar de ser qualificado e viabilizar a política estatal de saúde pública e o 

projeto de higienização da sociedade de frações da classe dominante. Isso possibilitou ao 

Estado utilizar a força de trabalho da enfermeira para reproduzir na esfera pública o “papel da 

mulher” no ambiente doméstico, corroborando a ideologia de que o trabalho feminino é 

baseado em qualidades, não em qualificação, como afirma Santos (2012). 

Por essa razão que se designaram à enfermeira as atividades relacionadas ao trabalho 

manual, ao controle, à vigilância permanente e à organização dos serviços de saúde, de modo 

a complementar o trabalho do homem/médico e fazer com que as ordens deste fossem 

obedecidas para garantir o resultado da terapêutica. Note-se que o lugar ocupado pela 

enfermeira no aparelho de Estado da saúde foi condicionado pelas relações de gênero 

estabelecidas naquele contexto histórico, que também foram preponderantes na determinação 

do preço atribuído à força de trabalho da enfermeira (SANTOS, 2012).  

Sobre o valor da força de trabalho da enfermeira, Santos (2012, p.88-9) refere que o 

trabalho da mulher/enfermeira, “mesmo com a importância que tem para o modo de produção, 

não agrega mais preço à força de trabalho porque a esta força de trabalho – feminina – é 

atribuído menor valor, por ser mão de obra complementar, por desempenhar funções ditas de 

baixa complexidade, manuais e repetitivas”. Inclusive, mesmo quando a qualificação de 

enfermeiras tornou-se mais complexa, isso pouco impactou nos salários pagos a essas 

trabalhadoras, apesar de, contraditoriamente, o aumento do tempo de qualificação ser um dos 

fatores considerados para elevar o valor da força de trabalho (SANTOS, 2012).  

Tais fatos sinalizam que a institucionalização do trabalho da enfermeira em âmbito 

federal e na Bahia baseou-se na posição inferiorizada da mulher em relação ao homem na 

sociedade, de modo que este foi inserido no campo da saúde pública para auxiliar o trabalho 

médico, já estruturado e dominante no setor saúde, sem retirar a centralidade do 

homem/médico no processo de trabalho em saúde e sem questionar o papel social que a nova 

profissão iria desempenhar no campo da saúde pública (PIRES, 1989). 

No que concerne ao papel social da profissão da enfermeira no Brasil, este começou a 

ser redefinido a partir do momento em que o Estado inseriu a enfermeira no campo da saúde 

pública e criou instrumentos para profissionalizar a força de trabalho feminina. Neste 

contexto, predominava no imaginário social a concepção de que a enfermeira era uma 
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trabalhadora subalterna, com pouca ou nenhuma qualificação, mas que seria uma auxiliar do 

médico no combate das doenças endêmicas (MASCARENHAS, MELO, SILVA, 2016).  

No intuito de romper com essa concepção e implantar um novo modelo de enfermeira 

no País, o Estado nacional fez acordos com a Fundação Rockefeller e iniciou o processo de 

profissionalização da força de trabalho da enfermeira. Para isso, a Escola de Enfermeiras do 

DNSP foi o instrumento do Estado utilizado para estruturar o trabalho profissional da 

enfermeira e constituir o staff técnico qualificado do DNSP, que complementaria o trabalho 

médico, disseminaria o higienismo junto à população e prestaria assistência de enfermagem 

nos domicílios (BARREIRA, 1992).  

Na Bahia, o objetivo da Escola de Enfermeiras da SSAP era educar e diplomar 

enfermeiras profissionais, gerais ou especializadas (BAHIA, 1925a; BAHIA, 1925b). A 

EESSAP estava sob a responsabilidade do Serviço de Enfermeiras Sanitárias e era dirigida 

pela Enfermeira-chefe. Os requisitos para ingressar nessa escola eram: ser mulher; ter entre 21 

e 35 anos; ser diplomada por uma Escola Normal, pelo Ginásio da Bahia ou por outro 

estabelecimento congênere
30

; atestar ausência de doenças infectocontagiosas e/ou de defeitos 

físicos; apresentar atestado de boa conduta, feito por duas pessoas idôneas e com o aval da 

Diretoria; comprovar o pagamento de uma taxa de inscrição estipulada no Código Sanitário 

estadual. Ademais, estabeleceu-se também que seriam eliminadas do curso as alunas que se 

comportassem de modo inconveniente à moral ou à decência e/ou se contraíssem tuberculose, 

câncer ou lepra (BAHIA, 1925b).  

À semelhança do que ocorreu na EEDNSP, a Escola de Enfermeiras da SSAP 

estipulou critérios elitistas, rígidos e preconceituosos para a seleção de alunas (GERMANO, 

2007), que direcionavam “a seleção para um universo de mulheres 'nobres', sem deformidades 

físicas e com moral publicamente atestada” (MASCARENHAS, MELO, SILVA, 2016, 

p.225), e restringiam o acesso à profissão de enfermeira às mulheres que tinham uma boa base 

educativa, situação que nos anos 1920 limitava-se às mulheres de elevada condição 

socioeconômica (ALCANTARA, 1963).  

Na perspectiva de Pires (1989), esses critérios foram estabelecidos com a intenção de 

constituir uma elite profissional no campo da enfermagem e romper com a concepção 

retrógrada sobre o trabalho da enfermeira que predominava no imaginário social de 

                                                           
30

 Caso a candidata não comprovasse a escolaridade requerida, a mesma faria um exame de habilitação que 

incluía prova oral e prova escrita (português, matemática, noções gerais de geografia e história do Brasil, noções 

gerais de ciências físicas e naturais, tradução de um texto em francês de, no mínimo, vinte linhas) (BAHIA, 

1925b). 
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brasileiros(as), como sinaliza Fraenkel (1934, p.14): “(...) o povo (nos anos 1920, grifo meu) 

tinha das enfermeiras, uma concepção atrazada de um século; igualmente á da Inglaterra antes 

de Florence Nightingale, isto é, mais ou menos em 1820, época em que essa profissão era 

ainda de tipo servil”. Alcântara (1963) reforça essa constatação ao afirmar que quando se 

compara a sociedade brasileira dos anos 1920 com as sociedades inglesa e norte-americana da 

segunda metade do século XIX, época em que a enfermagem moderna foi institucionalizada 

nesses locais, identifica-se um aspecto em comum: o conceito desfavorável atribuído ao 

trabalho da enfermeira e ao campo da enfermagem. 

Diante disso, os responsáveis por implantar o projeto de enfermagem profissional no 

campo da saúde pública
31

 estruturaram uma carreira profissional que fosse atrativa às 

mulheres das elites brasileiras e que tivesse uma alta remuneração, quando comparada às 

demais remunerações recebidas pelas mulheres na esfera pública do trabalho. Entretanto, a 

profissionalização da força de trabalho da enfermeira não “batia de frente” com a hegemonia 

médica no setor saúde e com a hegemonia masculina na sociedade. Pelo contrário, as bases 

ideológicas que estruturaram o trabalho profissional da enfermeira brasileira reforçavam a 

submissão da mulher/enfermeira aos homens, aos médicos e ao Estado (PIRES, 1989).  

Isso foi devidamente absorvido pelas líderes políticas da enfermagem, que 

publicamente ressaltavam “o papel de mãe das enfermeiras, seu espírito caritativo e seu papel 

de administradora do lar, sem questionar por que este papel que lhe foi delegado ou o porquê 

da diferença salarial percebida por homens e mulheres trabalhadoras” (PIRES, 1989, p.132). 

Com isso, “os valores e a ideologia dominante foram absorvidos como sendo os valores e a 

ideologia da enfermagem” (PIRES, 1989, p.134), permitindo ao Estado reproduzir as 

desigualdades de gênero na esfera pública do trabalho e inserir uma nova carreira profissional 

no campo da saúde pública, exclusivamente voltada para as mulheres e que não ameaçava a 

ordem social vigente na década de 1920.   

Esse componente ideológico definiu o lugar da enfermeira no campo da saúde pública 

(hierarquicamente inferior ao médico) e permeou a formação de enfermeiras no bojo da 

SSAP. No Código Sanitário estadual, verifica-se que o curso da EESSAP foi organizado com 

base no currículo da EEDNSP, sendo ministrado por técnicos da SSAP
32

 e dividido em três 

                                                           
31

 Ethel Parsons (enfermeira norte-americana e Superintendente do Serviço de Enfermeiras do DNSP) e Carlos 

Chagas (Diretor do DNSP no período 1920-1926).  

32
 Enquanto a Escola de Enfermeiras não tivesse instalações próprias, a SSAP poderia firmar acordos com a 

Faculdade de Medicina da Bahia, Hospital Santa Izabel ou outros estabelecimentos de assistência pública para o 

funcionamento do curso da EESSAP (BAHIA, 1925b).  
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momentos (quadro 06).  

 

Fonte: Código Sanitário estadual (BAHIA, 1925b). 

 

 Este currículo englobou conhecimentos das ciências da saúde, como também os 

conhecimentos específicos ao campo da enfermagem moderna. Nota-se que também foram 

incluídos conhecimentos da área de administração hospitalar, indicando que o trabalho da 

enfermeira também tinha como função gerenciar serviços de saúde, como previsto no 

conjunto de atribuições das enfermeiras (ver quadros 03 e 05).  

Comparando-se o currículo da EESSAP com o da EEDNSP, constata-se que ambos 

eram semelhantes, embora os nomes dos componentes curriculares fossem distintos, e 

revelam que a intenção dos formuladores da política estadual de saúde era implantar um 

modelo de enfermeira generalista, com status profissional, que pudesse trabalhar 

tecnicamente embasada em diversas áreas do campo da saúde pública (uma enfermeira 

multifuncional) e para responder qualificadamente às demandas impostas pela implantação da 

política nacional de saúde pública (CASTRO SANTOS; FARIA, 2010).  

Quadro 06: Componentes curriculares do currículo da Escola de Enfermeiras da 

Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública. 

 

MOMENTO PRELIMINAR 

Técnica de enfermagem- Teoria (30 horas); Técnica de enfermagem- Prática (60 horas); Aplicação de 

ataduras (10 horas); Ética de enfermeiras (30 horas); História da arte de enfermeira (10 horas); 

Higiene individual (10 horas); Dietético (30 horas); Noções de anatomia e fisiologia (45 horas); 

Noções de microbiologia- teoria e prática (30 horas); Noções de matéria médica e terapêutica (25 

horas); Elementos de psicologia (05 horas). 

PRIMEIRO ANO LETIVO 

Patologia interna (com clínica nas enfermarias) (40 horas); Patologia externa e ortopedia (20 horas); 

Higiene infantil (com clínica no dispensário infantil) (25 horas); Técnica de cirurgia (com prática nas 

salas de curativos) (10 horas); Tuberculose (15 horas); Moléstias epidêmicas (15 horas); 

Administração de enfermarias e papeletas (02 a 03 vezes por semana nas enfermarias); Oftalmologia 

(em 03 semanas de prática no ambulatório com conferências); Otorrinolaringologia (com 06 semanas 

de prática no ambulatório e salas de operações). 

SEGUNDO ANO LETIVO 

Problemas profissionais e ética (20 horas); Obstetrícia e ginecologia (30 horas); Doenças venéreas 

(12 horas); Primeiros socorros de emergência (10 horas); Higiene pública (15 horas); Arte de 

enfermeiras de saúde pública (09 horas); Especial enfermagem de doenças venéreas (02 horas); 

Estatística (05 horas); Serviço social (05 horas); Conferências sobre tuberculose (10 horas), moléstias 

epidêmicas (10 horas); higiene infantil (10 horas); Excursões com conferências e demonstrações em 

asilos, hospitais e etc.  
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 À luz das considerações feitas até aqui, depreende-se que a implantação da política 

nacional de saúde induziu uma modernização institucional na Bahia cujo espelho era o DNSP 

e o Código Sanitário federal. As semelhanças identificadas na legislação sanitária federal e 

estadual, bem como entre os aparelhos de Estado da saúde, ratificam a perspectiva de que a 

Bahia foi escolhida para ser um caso exemplar da intervenção federal no interior do Brasil, 

cuja experiência seria reproduzida em outros estados (CASTRO SANTOS, 1998).  

No tocante ao trabalho da enfermeira, as mudanças realizadas em âmbito formal 

ampliaram o escopo desse trabalho e estabeleceram as bases para a profissionalização da força 

de trabalho da mulher/enfermeira na Bahia. Contudo, questiona-se se essas alterações tiveram 

repercussões imediatas no campo do trabalho em enfermagem até 1930. Para elucidar essa 

questão, vale descrever os aspectos concernentes ao trabalho da enfermeira após a publicação 

do Código Sanitário estadual e que foram identificados nas fontes documentais da pesquisa.  

A primeira menção ao trabalho da enfermeira pós-publicação do Código Sanitário foi 

no relatório de gestão de 1926. Neste documento, identifica-se que as visitas às escolas foram 

realizadas pelos médicos e que o chefe da Diretoria de Higiene Infantil e Escolar solicitou 

uma modificação no quadro de funcionários para inserir cinco enfermeiras sanitárias, já que a 

Lei nº 1.811 e o Código Sanitário estadual não previam a lotação de enfermeiras nessa 

Diretoria. Ademais, embora não se tenha registrado nenhum diploma de enfermeira na SSAP, 

verifica-se que o Serviço de Enfermeiras Sanitárias funcionou com 21 enfermeiras e teve 

orçamento mensal constante de março a dezembro de 1926 (BARROS BARRETO, 1926).  

O último fato leva a questionar quem eram as enfermeiras vinculadas ao Serviço de 

Enfermeiras Sanitárias, dado que o curso da EESSAP tinha duração de dois anos e meio e as 

primeiras enfermeiras seriam diplomadas no final de 1927. Neste sentido, comenta-se que no 

primeiro semestre de 1925, no âmbito do Serviço de Saneamento Rural da Bahia
33

, 

registraram-se 6.436 visitas feitas por visitadoras na subseção de Profilaxia contra a 

Tuberculose e na Seção de Higiene ocorreram 9.490 visitas a prédios e 11.535 visitas a 

crianças feitas por enfermeiras (BAHIA, 1925c). Entretanto, o documento não especificou o 

quantitativo de enfermeiras vinculadas ao Serviço de Saneamento Rural da Bahia e quem 

eram essas trabalhadoras, possibilitando supor que estas não eram enfermeiras diplomadas, 

                                                           
33

 Seção do DNSP na Bahia que foi instituída antes da criação da SSAP e após convênio firmado entre o governo 

federal e estadual. Em linhas gerais, esse Serviço era responsável por ações específicas de profilaxia rural e de 

combate às doenças endêmicas, principalmente a tuberculose. Por fim, essa seção era dividida em duas 

subseções: Prophylaxia contra a Tuberculose e a Secção de Hygiene.  
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conforme se previa no Código Sanitário federal de 1923, dado que as primeiras enfermeiras 

modernas foram diplomadas pela EEDNSP em junho de 1925.  

Em contrapartida, deve-se considerar que nos Códigos Sanitário federal e estadual, 

previu-se que enquanto a EEDNSP e a EESSAP não diplomassem enfermeiras, seriam 

realizados cursos intensivos para formação de visitadoras de higiene. Na Bahia, esses cursos 

ocorreriam enquanto a EESSAP não estivesse funcionando e conforme fossem demandados 

por diretores e chefes das repartições. Ademais, esses cursos seriam organizados com base em 

um programa de ensino voltado para a qualificação de trabalhadoras com atribuições similares 

ao do cargo de Enfermeira Sanitária (BAHIA, 1925b). Ou seja, a visitadora de higiene seria 

uma trabalhadora semelhante à enfermeira sanitária.  

As trabalhadoras qualificadas por meio dos cursos intensivos seriam designadas para 

executar o trabalho de visitação domiciliar, vigilância higiênica e educação sanitária (BAHIA, 

1925b). Isso significa que possivelmente as “visitadoras” e “enfermeiras” citadas no relatório 

de atividades do Serviço de Saneamento Rural no Estado da Bahia eram trabalhadoras que 

não tinham formação em enfermagem, mas executavam ações estruturantes da política de 

saúde que, posteriormente, seriam realizadas pela enfermeira diplomada.  

Por este motivo, o Secretário da Saúde e Assistência Pública nomeou para o cargo de 

Enfermeira Sanitária uma candidata aprovada em 11º lugar nos exames finais do Curso 

Intensivo de Visitadoras de Higiene (BAHIA, 1927b), o que pressupõe a formação de 

visitadoras de higiene na Bahia enquanto a EESSAP não diplomava enfermeiras. Inclusive, o 

primeiro registro de diploma de enfermeira feito pela Secretaria da Saúde e Assistência 

Pública ocorreu no ano de 1927, momento em que o setor de “Fiscalização do Exercício das 

Profissões Médica e suas Congêneres” registrou 02 diplomas de enfermeira, 28 de médicos, 

19 de farmacêuticos, 09 de dentistas e 01 de parteira (BAHIA, 1927c).  

Ainda no ano de 1927, o gerente da 5ª Delegacia de Saúde
34

 informou que “o serviço 

de vigilancia sanitaria foi executado rigorosamente a principio pelos Inspectores (médicos, 

grifo meu) e no mez de Dezembro por uma Enfermeira Sanitaria” designada pelo secretário da 

saúde e assistência pública para esse fim. O gerente informou ainda que “as visitas de 

vigilancia attingiram a cifra de 413, sendo observadas 618 pessôas que se achavam em 

comunicação com os doentes de molestias de notificação compulsoria”. Enquanto as 

enfermeiras eram responsáveis por vigiar e aplicar as ações de polícia sanitária nos 

                                                           

34
 No Art.3º da Lei n. 1.993, de 21 de julho de 1927, consta-se que as Delegacias de Saúde instituídas pela Lei 

1.811, passaram a denominar-se Centro de Saúde, sem prejuízos das suas funções delimitadas no Código 

Sanitário Estadual (BAHIA, 1927a). 
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domicílios, “a inspeção feita pelos Inspectores Sanitários estendeu-se a 81 estabelecimentos 

commerciaes com o fim de imprimir nos mesmos as modificações exigidas pelo regulamento 

em vigor” (BAHIA, 1927d, p.02). 

As ações de vigilância sanitária feitas por enfermeiras também foram relatadas pelo 

diretor da Diretoria de Higiene Infantil e Escolar, o médico Joaquim Martagão Gesteira, em 

seu relatório de atividades apresentado ao secretário da saúde e assistência pública no ano de 

1928. Segundo ele, “os serviços desta Directoria de que vos venho dar noticia, não puderam 

ter em todo o decurso deste anno a efficiencia e regularidade com que foram nos annos 

anteriores e na primeira metade deste executados”, já que um dos médicos e todas as 

enfermeiras lotadas na Diretoria foram requisitados para o serviço de febre amarela,  “donde 

resultou que nos ultimos mezes do anno todo o serviço medico e de vigilancia sanitaria ficou 

a pesar exclusivamente sobre os dois medicos restantes” (BAHIA, 1928, p.01).  

A despeito da descontinuidade dos serviços prestados pela Diretoria de Higiene 

Infantil e Escolar, as ações de vigilância sanitária executadas pelas enfermeiras foram 

realizadas até agosto de 1928 e atingiram o quantitativo de 1.868 visitas em escolas públicas 

(número superior ao ano anterior, em que foram feitas 1.436 visitas) e de 2.348 visitas 

domiciliares. Além das ações de vigilância sanitária, as enfermeiras também participaram da 

coleta de dados para um inquérito sobre mortalidade infantil; cadastraram 776 gestantes e 

1.474 crianças nos dispensários de pré-natais; realizaram 2.027 visitas a gestantes, 27.100 

visitas a crianças matriculadas no dispensário e 25.334 visitas a prédios; e realizaram ações de 

educação sanitária nas escolas, em que pese “quase nada, por deficiencia de pessoal, foi 

possível fazer no particular, além das explicações que os medicos e enfermeiras davam aos 

escolares, no acto de examinal-os” (BAHIA, 1928, p.03). 

Na avaliação de Martagão Gesteira, devido ao número reduzido de enfermeiras lotadas 

na Diretoria, seria necessário que os Centros de Saúde auxiliassem na profilaxia de doenças 

infectocontagiosas no âmbito escolar, dado que a partir de 1928 estes já contavam com o 

trabalho das enfermeiras em seu bojo. Além disso, considerando o quantitativo de visitas de 

vigilância realizadas pelas enfermeiras, este representa “uma somma deveras vultosa de 

trabalho para essas auxiliares do serviço” (BAHIA, 1928, p.17). 

No ano de 1929, o trabalho da enfermeira continuou direcionado para a vigilância 

higiênica, a educação sanitária e a visita domiciliar, tanto no bojo dos Centros de Saúde 

quanto na Diretoria de Higiene Infantil e Escolar. Nesta última, as enfermeiras realizaram 261 

visitas de vigilância sanitária, 520 vacinações e revacinações contra a varíola e auxiliavam os 

médicos no exame de escolares. Mais uma vez, o diretor da Diretoria de Higiene Infantil e 
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Escolar registrou que "o serviço de prophylaxia de doenças transmissiveis não poude este 

anno (1929, grifo meu) ser feito com o necessario rigor dada a escassez de enfermeiras de que 

disponhamos” e porque, desde 1928, o serviço de profilaxia de doenças transmissíveis passou 

a ser realizado pelas enfermeiras sanitárias lotadas nos Centros de Saúde. Assim, das cinco 

enfermeiras lotadas na Diretoria, uma “havia sido desde o inicio destacada para o serviço de 

expediente, por não ter a repartição um funccionario disso especialmente encarregado”; outra 

enfermeira “estava encarregada de auxiliar o dentista nos plantões do Dispensário” e as 

demais “acompanhavam e ajudavam os médicos nos exames dos escolares” (BAHIA, 1929). 

Nos cinco Centros de Saúde da capital do estado, as enfermeiras efetuaram 21.234 

visitas domiciliares (BARROS BARRETO, 1930). Neste mesmo documento (p.26), 

informou-se também que a enfermeira-chefe Estephania de Barros “continuou a frequentar o 

curso da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saude Publica, no Rio de 

Janeiro”. Essa enfermeira era visitadora de higiene da SSAP, com experiência profissional de 

cinco anos no Dispensário Ramiro de Azevedo, e ingressou na EEDNSP em setembro de 

1927, para complementar sua formação como enfermeira de saúde pública. Ela foi indicada 

por três pessoas, dentre elas o médico Aristides Maltez e o agente de leilões Edmundo 

Guimarães (BRASIL, 1927). Esse último ressaltou que “ninguem melhor do que D. 

Estephania de Barros preenche as condições exigidas para o cargo que se propõe ocupar”, 

dado que ela era “dotada de sã moral, (...) lhaneza no trato, espirito intelligente, investigador, 

affeito ás necessidades da vida, ella, enfim, reune todas as qualidades indispensaveis ao fiel 

desempenho da missão tão delicada” (GUIMARÃES, 1927).  

  Estephania de Barros concluiu o curso da EEDNSP em agosto de 1930, juntamente 

com outras doze mulheres. Na imagem abaixo, Estephania de Barros é a terceira mulher 

sentada, da esquerda para a direita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Turma de 1930 da EEDNSP.  
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Chama atenção o fato de Estephania de Barros ter sido indicada ao cargo de 

Enfermeira-chefe do Serviço de Enfermeiras Sanitárias da SSAP sem possuir o diploma de 

enfermeira de saúde pública exigido no Código Sanitário estadual. Salta aos olhos também as 

palavras utilizadas por Edmundo Guimarães para indicar Estephania ao curso da EEDNSP, as 

quais reforçam o viés religioso e os atributos morais e comportamentais inerentes à gênese do 

trabalho profissional da enfermeira brasileira. Inclusive, esses atributos eram itens de 

avaliação na EEDNSP e serviam de parâmetro para conferir o diploma de enfermeira de saúde 

pública às alunas. Por exemplo, na ficha de avaliação final de Estephania de Barros, foram 

avaliados os seguintes itens: personalidade, pontualidade, interesse, comportamento, esmero, 

modos, saúde, exatidão, consciência, digna de confiança, habilidade para ensinar, habilidade 

executiva, hábitos metódicos, uniforme e iniciativa (BRASIL, 1930). Reforçam-se, assim, as 

qualidades pessoais ou indicadas de Estephania e não suas qualificações para ocupar o cargo, 

o que é o forte ainda hoje na ideologia do trabalho no campo da enfermagem. 

Retomando as considerações sobre o trabalho da enfermeira entre 1926 e 1929, 

verifica-se que as práticas inerentes a esse trabalho eram a prevenção de doenças, a educação 

sanitária, a visita domiciliar e a vigilância epidemiológica e sanitária. Essas ações eram 

realizadas predominantemente nos domicílios e pautadas no higienismo. Destarte, o trabalho 

da enfermeira era o elo entre a população e a rede estatal de saúde em expansão, sendo 

considerado o principal vetor de difusão do higienismo pelos formuladores da política 

estadual de saúde, já que a força de trabalho feminina era o instrumento ideal para adentrar 

nos domicílios e ensinar/aconselhar as pessoas em seu cotidiano a prevenir doenças e ter 

saúde, conforme ilustra Barreira (1992). 

 Com essas características, o trabalho da enfermeira permitiria a disseminação das 

medidas higiênicas voltadas à prevenção de doenças transmissíveis, como tuberculose e 

sífilis, e a fiscalização dos comportamentos individuais (quanto ao cumprimento das normas 

médico-sanitárias e dos hábitos de vida prescritos pelas autoridades sanitárias). Nestes termos, 

cabia às enfermeiras obter o consenso da população para a adoção de hábitos higiênicos e, 

assim, domesticar e docilizar os corpos das classes subalternas, além de representar os 

interesses da classe dominante junto à população (RAMOS, 2011).  

No contexto de expansão institucional do aparelho estatal de saúde e de aumento da 

presença do Estado no território baiano, percebe-se a importância estratégica que o trabalho 

da enfermeira tinha para o controle social pretendido por frações da elite médica brasileira 

que formularam a política de saúde pública. Ramos (2011) esclarece que isso foi possível 
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porque o trabalho da enfermeira propiciava permanente vigilância da vida social, por meio da 

regulação dos comportamentos individuais, adoção de medidas profiláticas (inclusive quando 

a doença estava instalada) e a disseminação do higienismo por meio da educação sanitária.  

Sobre esta última prática, o Código Sanitário foi categórico: a educação sanitária 

visava instruir a população para prevenir a ocorrência e a disseminação de doenças, 

procurando convencer e impressionar as pessoas com relação aos hábitos de higiene 

(alimentar, pessoal, sexual, domiciliar, mental e materno-infantil). Para isso, seriam utilizadas 

palestras, aulas, conferências ou mensagens radiotelefônicas, cujo objetivo era difundir os 

dispositivos higiênicos e coibir comportamentos que prejudicassem a saúde individual e 

coletiva (BAHIA, 1925b). Esse modo de conceber a prática educativa, além de ter um 

enfoque autoritário e punitivo, partia da suposição de que classes sociais economicamente 

inferiores ignoravam as regras de como conduzir suas próprias vidas e somente poderiam 

adotar comportamentos apropriados mediante a inculcação do higienismo no seu cotidiano 

(BARREIRA, 1992). 

 Para além dos aspectos instrumentais, a educação sanitária realizada nos domicílios 

também servia para complementar o trabalho dos médicos executado nos serviços de saúde. 

Não por acaso, a enfermeira era considerada uma trabalhadora auxiliar e o seu trabalho estava 

submetido ao olhar fiscalizador e hierarquicamente superior do homem/médico. Segundo 

Ramos (2011, p.58), no papel de auxiliar do médico, as mulheres/enfermeiras “foram 

fundamentais para garantir que as recomendações médicas fossem cumpridas, auxiliando a 

dispensação de medicamentos, promovendo a vinda dos doentes e de mulheres grávidas, mães 

e crianças aos serviços ambulatoriais”. Inclusive, para cada pessoa cadastrada nos 

dispensários, organizavam-se fichas que continham orientações médicas que deveriam ser 

repassadas pela enfermeira no momento da visita domiciliar (BAHIA, 1925b). 

A identificação da enfermeira como auxiliar do médico remonta ao século XIX, 

momento em que o trabalho médico começou a ampliar o escopo das suas práticas e a utilizar 

tecnologias cada vez mais complexas para diagnosticar e tratar doenças. Neste ínterim, as 

atividades de cuidado rotineiras (aferição de sinais de vitais, controle do estado geral da 

pessoa, sondagens, curativos, coleta de amostras para exames, dentre outras) foram pouco a 

pouco repassadas ao pessoal “paramédico” (especificamente, a mulher/enfermeira), que 

também deveria preparar o material necessário à prática médica e executar as medidas 

prescritas pelos médicos (COLLIÉRE, 1999).  

Na função de auxiliar do homem/médico, a mulher/enfermeira nunca deveria estar à 

frente do médico e o seu trabalho foi ideologicamente concebido como uma missão religiosa 
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imbuída de piedade, devoção, obediência e renúncia (qualidades apresentadas como 

femininas), cujo foco era “servir os doentes, objeto da finalidade dos cuidados e, em atenção a 

eles, servir os médicos, servir a instituição que os trata e os seus representantes”. Além disso, 

como auxiliar do médico, a enfermeira teria a dupla função de ser uma agente de informação 

(em relação ao estado de saúde, a evolução da doença e a efetividade da terapêutica prescrita) 

e uma agente de execução das ordens médicas (COLLIÉRE, 1999, p.79).  

Assim constituído, o trabalho da mulher/enfermeira “desenvolve uma prática de 

cuidados inteiramente tributária da prática médica, cujo exercício facilita consideravelmente”, 

dado que torna exequível o diagnóstico das doenças e o prognóstico, além de garantir o 

cumprimento rigoroso da terapêutica médica (COLLIÉRE, 1999, p.85). Essa mesma autora 

(p.85) afirma que “essa dupla pertença da prática de enfermagem, simultaneamente, herdeira 

do modelo religioso e submetida ao modelo médico, vai marcar profundamente, na França, o 

modo de identificação desta prática”, que se mantém do fim do século XIX aos anos 1970.    

 Tais características do trabalho da enfermeira também foram identificadas no ano de 

1930, permitindo-se inferir que entre 1926 e 1930, o trabalho da enfermeira foi 

institucionalizado no campo da saúde pública para auxiliar o trabalho do homem/médico, ser 

o elemento de ligação entre o aparelho de Estado da saúde, o trabalho médico e a população, 

além de ser um instrumento estratégico de domesticação dos corpos e de controle social, que 

seria realizado por meio da visita domiciliar, educação sanitária e vigilância higiênica. 

Nesta direção, vê-se que os estereótipos de gênero foram reproduzidos na esfera 

pública do trabalho, resultando nas desigualdades salariais baseadas nas diferenças de gênero 

desde o início da inserção e qualificação do trabalho da enfermeira na esfera pública; no papel 

de auxiliar do homem/médico atribuído à mulher/enfermeira; e de um trabalho 

economicamente desvalorizado e hierarquicamente inferior ao trabalho masculino. Embora 

tenham ocorrido transformações institucionais após outubro de 1930, essas características 

determinaram a conformação histórica do trabalho da enfermeira na Bahia e permaneceram 

intocadas nas décadas de 1930 e 1940.  

 

 

5.2 POLÍTICA DE SAÚDE E TRABALHO DA ENFERMEIRA (1930-1951)  

 

Em outubro de 1930, assistiu-se a emergência da Revolução de 1930, que pôs fim à 

Primeira República e resultou de uma cisão entre frações da classe dominante. Segundo o 

historiador Boris Fausto (2013, p.280), o Estado que nasceu pós-outubro de 1930 distinguiu-
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se do Estado oligárquico pela centralização do poder político; maior grau de autonomia; 

intervenção econômica voltada gradativamente para a industrialização; intervenção social 

tendente a conceder algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, “incorporando-os, a 

seguir, a uma aliança de classes promovida pelo poder estatal”; e pelo “papel central atribuído 

às Forças Armadas – em especial o Exército – como suporte da criação de uma indústria de 

base e, sobretudo, como fator de garantia da ordem interna”.  

Com essas características, o Estado constituído após a Revolução de 1930 “promoveu 

o capitalismo nacional, tendo dois suportes: no aparelho de Estado, as Forças Armadas; na 

sociedade, uma aliança entre a burguesia industrial e setores da classe trabalhadora urbana”. 

Cabe ressaltar que as mudanças no Estado “não ocorreram da noite para o dia, nem 

corresponderam a um plano de conjunto do governo revolucionário”; elas se processaram 

gradualmente e impactaram desigualmente nas unidades federativas (FAUSTO, 2013, p.280).  

Percebe-se que o Estado nacional era o instrumento político de um governo cuja marca 

foi a crescente centralização das decisões econômico-financeiras nas mãos do chefe do Poder 

Executivo federal, que passou a arbitrar os múltiplos interesses em pugna na arena político-

econômica. Se, por um lado, esse modus operandi da vida política representou o 

enfraquecimento do poder político oligárquico, por outro, isso “não quer dizer que as 

oligarquias tenham desaparecido, nem que o padrão de relações sociopolíticas baseado na 

‘troca de favores’ deixasse de existir”, mas que “a irradiação agora vinha do centro para a 

periferia, e não da periferia para o centro” (FAUSTO, 2013, p.280). 

Esse mesmo autor refere que em novembro de 1930, o chefe do Poder Executivo 

federal dissolveu o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e municipais, assumindo 

também o Poder Legislativo. Com efeito, impuseram-se limites à ação dos governos estaduais 

e demitiram-se todos os antigos governadores, exceto o governador eleito de Minas Gerais, 

nomeando-se em seus lugares interventores federais (FAUSTO, 2013).  

Na Bahia, após outubro de 1930 e em um intervalo de menos de um ano, nomearam-se 

três interventores federais (Leopoldo Afrânio do Amaral, Artur Neiva e Juracy Magalhães), o 

que refletia o contexto de instabilidade política que marcou o período. A análise dos governos 

dos três interventores “sugere a correspondência de cada um deles com as etapas em que se 

desdobrou a revolução (de 1930, grifo meu): tumulto, confronto e acomodação”, que só foi 

possível após Juracy Magalhães engavetar as reformas preconizadas pelo governo central e 

consolidar a nova situação mediante acordos firmados com chefes políticos do segundo 

escalão e com os coronéis. Assim, no governo de Juracy Magalhães, “processou-se à 
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acomodação dos ideais revolucionários com as forças oligárquicas locais, o que garantiu, na 

Bahia, a vitória da Revolução” (SAMPAIO, 1992, p.63-4).  

Nesta conjuntura, a Bahia permanecia um estado eminentemente rural e as condições 

de vida e saúde da população eram precárias: 

 

A quase totalidade dos municípios (139) não possuía esgotos sanitários. 

Somente 39 cidades tinham serviços de abastecimento d’água, e apenas 18 

dispunham de distribuição domiciliar. O restante só conhecia torneiras e 

chafarizes públicos. Não havia água encanada. Tomava-se banho de cuia ou 

de bacia. A água potável consumida pela maior parte da população era 

vendida de porta em porta, por aguadeiros, no lombo dos burros e jumentos 

(SAMPAIO, 1992, p.32).  

 

As condições de saúde eram péssimas, a tal ponto que, em 1935, o 

crescimento populacional foi negativo, posto que o número de mortes 

(21.178) ultrapassou em muito o de nascimentos (16.496). A principal causa 

mortis, no município de Salvador, (...) no ano de 1937, foi a tuberculose, 

com 1.320 óbitos, seguida de outras doenças do aparelho respiratório, que 

provocaram 781 mortes. (...) Para atender a uma população majoritariamente 

enferma, havia no estado apenas 49 estabelecimentos de assistência médico-

sanitária, dos quais 21 instalados na capital(SAMPAIO, 1992, p.32)..  

 

O quadro epidemiológico da Bahia não diferia de outras regiões do País, dado que 

mesmo com os avanços do conhecimento biomédico e da maior intervenção do poder público 

no campo da saúde pública, em 1930 “a febre amarela ainda ameaçava a capital e os portos 

litorâneos, a malária grassava pelo interior do país, a hanseníase ganhava a atenção dos 

médicos e a tuberculose continuava sendo o mais grave problema sanitário das cidades” 

(HOCHMAN, 2005, p.129).  

Institucionalmente, a resposta para essa situação sanitária foi uma série de reformas no 

campo da saúde pública que acompanharam as oscilações na arena política. Em novembro de 

1930, criou-se o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), que inicialmente “não 

trouxe nenhuma alteração para a saúde pública, significando apenas a incorporação do já 

existente Departamento Nacional de Saúde Pública”. Até 1934, o MESP foi administrado por 

três ministros (Francisco Campos, Belisário Penna e Washington Pires) e, diferentemente do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, “que ao longo deste período viu serem 

definidas as linhas mestras que norteariam seu desenvolvimento”, não tinha uma função clara, 

em que pese tenha sofrido muitas alterações, fazendo com que o seu funcionamento fosse 

semelhante ao do DNSP. Essa situação foi alterada na gestão de Gustavo Capanema, que 

ocorreu no período 1934-1945 (HOCHMAN, 2005, p.130). 
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De acordo com esse mesmo autor, Gustavo Capanema implementou duas reformas 

institucionais que definiram os rumos da política de saúde brasileira e adequou-a aos 

princípios básicos da política social do Estado Novo. Na primeira reforma, feita em 1937, o 

MESP foi reestruturado e passou a denominar-se Ministério da Educação e Saúde (MES). Na 

segunda reforma institucional, realizada em 1941, criaram-se os Serviços Nacionais
35

, “que 

verticalizaram as campanhas de combate a doenças específicas e às grandes endemias”. 

Portanto, essas duas reformas feitas por Capanema (uma na estrutura do MESP e outra das 

ações e serviços de saúde), definiram e consolidaram “a estrutura administrativa e 

institucional da saúde pública, que permaneceu quase inalterada até a criação do Ministério da 

Saúde em 1953, e de certo modo até o final dos anos 1980” (HOCHMAN, 2005, p.131).  

Seguindo o padrão centralizador do governo Getúlio Vargas, o MES foi um aparelho 

do Estado projetado para incrementar a presença da União nas unidades federativas. Para isso, 

“o formato institucional escolhido foi verticalizar essas ações (de saúde pública, grifo meu) 

que seriam especializadas por enfermidade a ser enfrentada, coordenadas por um núcleo 

central que residiria no Ministério e implementadas de modo hierárquico nos estados e nos 

municípios”. Especificamente, dividiu-se o território brasileiro em oito regiões, cada qual com 

uma Delegacia Federal de Saúde, que era um braço do MES, estabelecia uma “relação íntima 

com os serviços sanitários estaduais, inclusive com a nomeação dos seus chefes” e tinha como 

função “supervisionar as atividades necessárias à colaboração da União com os serviços 

locais de saúde pública e assistência médico-social e com instituições privadas, além da 

inspeção dos serviços federais de saúde” (HOCHMAN, 2005, p.131-2).  

A reforma da saúde pública capitaneada por Capanema induziu a organização e/ou a 

remodelação dos Departamentos Estaduais da Saúde à luz das novas diretrizes impostas pelo 

MES (HOCHMAN, 2005). A Bahia, que sediava uma das oito Delegacias Federais de Saúde, 

“acompanhou o Brasil na conformação de um modelo de assistência à saúde, centralizado e 

fragmentado, organizado em serviços e programas especializados por enfermidades e 

implantados nos estados e municípios através de ações verticais”. Isso indica que assim como 

ocorria desde a década de 1920, a burocracia estadual da saúde foi modificada por indução do 

governo federal, confirmando o forte poder de mando deste (MOLESINI, 2011, p.75-6).  

Em razão disso, entre 01/11/1930 e 16/02/1951 o aparelho de Estado da saúde na 

Bahia passou por inúmeras modificações na sua estrutura burocrático-administrativa, de modo 

                                                           
35

 Eram os seguintes os Serviços Nacionais: da Peste; de Tuberculose; de Febre Amarela; do Câncer, de Lepra, 

de Malária, de Doenças Mentais, de Educação Sanitária, de Fiscalização da Medicina, de Saúde dos Portos, 

Serviço Federal de Bio-Estatística e Serviço Federal de Águas e Esgotos (HOCHMAN, 2005). 
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a acompanhar as flutuações político-administrativas do governo federal. No quadro a seguir, 

identificam-se as principais mudanças na organização institucional na saúde pública baiana. 

  

Fonte: Bulcão; Oliveira; Nery (1984).  

 

 

Além dessas modificações, alterou-se também a organização das ações e serviços de 

saúde estaduais (quadro 08), contemplando-se a expansão da rede de atenção à saúde para o 

interior e as novas configurações da política nacional de saúde, inclusive a de instituir na 

estrutura do órgão da saúde serviços voltados ao combate de doenças específicas.  

 

 
 

 

 

Quadro 07: Modificações na estrutura do aparelho de Estado da saúde na Bahia, 1930-1951. 

 

Decreto nº 7066, de 1º de novembro de 1930. 

Desdobra em três as Secretarias do Estado (Inclui 

a Secretaria do Interior, Justiça, Instrução, 

Política, Segurança, Saúde e Assistência Pública). 

Decreto nº 10.443, de 15 de dezembro de 1937. 

Reorganiza o corpo de Enfermeiras Visitadoras da 

Secretaria de Educação, Saúde e Assistência 

Pública e aprova o Regulamento da Escola de 

Enfermagem do Departamento de Saúde. 

Decreto nº 7068, de 05 de novembro de 1930. 

Restabelece a Diretoria Geral de Saúde Pública. 

Decreto nº 10.859, de 15 de julho de 1938. 

Reorganiza a Secretaria de Educação e Saúde. 

 

 

Decreto nº 7878, de 21 de dezembro de 1931. 

Cria o Departamento de Saúde Pública da Bahia. 

Decreto-lei nº 861, de 31 de outubro de 1946. 

Altera a organização do Departamento de Saúde da 

S.E.S. Cria a Divisão de Tuberculose, abre o 

necessário crédito e dá outras providências. 

Decreto nº 7878-B, de 21 de dezembro de 1931 – 

Organiza o quadro do pessoal do Departamento 

de Saúde Pública. 

Lei nº 365, de 1º de fevereiro de 1951. Autoriza a 

criação da Secretaria de Saúde Pública e 

Assistência Social e dá outras providências. 

Decreto nº 9471, de 22 de abril de 1935. Cria a 

Secretaria de Estado da Educação, Saúde e 

Assistência Pública. 

Decreto nº 14.864, de 16 de fevereiro de 1951.  

Organiza a Secretaria de Saúde Pública e 

Assistência Social (S.P.A.S.). 
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Fonte: Bulcão; Oliveira; Nery (1984). 

 

Como se observa, as modificações na estrutura do aparelho de Estado da saúde 

relacionaram-se à implantação da política nacional de saúde nas décadas de 1930 e 1940, cujo 

foco era o combate de doenças infectocontagiosas na “coletividade”, como a tuberculose, a 

malária, a febre amarela e a peste, repassando a responsabilidade pela assistência individual 

ao setor previdenciário e aos hospitais. Ademais, esta política de saúde era marcadamente 

centralizadora e buscava projetar-se em todo território nacional, planejando, coordenando e 

executando ações de saúde em associação com os estados, que deveriam contribuir para a 

construção de um Estado nacional robusto e centralizador (HOCHMAN, 2005).  

 

Quadro 08: Modificações na organização das ações e serviços de saúde 

Decreto nº 7337, de 27 de março de 1931. Reorganiza os 

atuais serviços de Saúde Pública e modifica a legislação 

sanitária em vigor. 

Decreto-lei nº 12.225, de 31 de dezembro de 

1941. Cria 300 escolas e 20 postos de Higiene. 

Lei n.54, de 25 de julho de 1936. Cria na Secretaria da 

Educação, Saúde e Assistência Pública a Inspetoria de 

Profilaxia da Tuberculose, autoriza a abertura dos 

necessários créditos e dá outras providências.  

Decreto-lei nº 12.602, de 23 de novembro de 

1942. Cria no Departamento de Saúde a Divisão 

de Amparo à Maternidade, Infância e 

Adolescência. 

Decreto nº 10.782, de 10 de junho de 1938. Cria o Serviço 

de Saúde e Assistência Pública no Interior do Estado e dá 

providências a respeito dos Centros de Saúde da Capital.   

Decreto-lei nº 639-B, de 07 de novembro de 1945. 

Cria subpostos de higiene em Santo Sé, Curaça, 

Campo Formoso, Itacaré e Ribeira do Pombal e dá 

outras providências.   

Decreto nº 10.886, de 29 de julho de 1938. Reorganiza os 

atuais serviços de Saúde e Assistência e dá outras 

providências.  

Decreto-lei nº 861, de 31 de outubro de 1946. 

Altera a organização do Departamento de Saúde 

da S.E.S. Cria a Divisão de Tuberculose, abre o 

necessário crédito e dá outras providências.  

Decreto nº 11.385, de 12 de julho de 1939. Dispõe sobre a 

criação de subpostos de profilaxia do tracoma no interior 

do estado.   

Lei nº 134, de 17 de dezembro de 1948. Dispõe 

sobre o Serviço de Saúde do Interior e abre 

crédito especial para seu custeio e 

desenvolvimento.   

Decreto-lei nº 11.566, de 30 de dezembro de 1939. Cria o 

Serviço de Profilaxia da Lepra. 

Lei nº 264, de 11 de abril de 1950. Cria, na 

Secretaria de Educação e Saúde, o Departamento 

Estadual de Criança e dá outras providências. 

Decreto nº 11.682, de 13 de julho de 1940. Reorganiza os 

serviços técnicos e administrativos do departamento de 

Educação, reajusta quadros da Secretaria de Educação e 

Saúde, cria dez postos de higiene no interior do estado e 

dá outras providências. 

Lei nº 395, de 21 de fevereiro de 1951. Cria, na 

Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social, 

o Serviço Estadual de Câncer, faz uma doação à 

Liga Bahiana contra o Câncer e dá outras 

providências. 
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Por essa razão, as mudanças apontadas nos quadros 07 e 08 foram realizadas pari 

passu às modificações feitas na estrutura do aparelho de Estado da saúde federal, como aponta 

Molesini (2011): no âmbito federal, em novembro de 1930, criou-se o MESP e, neste mesmo 

mês, o estado da Bahia fez modificações no órgão da saúde até que, em 1935, este passou a 

denominar-se Secretaria de Estado da Educação, Saúde e Assistência Pública. Em 1937, 

realizou-se uma reforma administrativa no MESP e seu nome foi alterado para Ministério da 

Educação e Saúde; na Bahia, logo em seguida, em julho de 1938, o órgão estadual passou a 

denominar-se Secretaria de Educação e Saúde. Isso não era coincidência, já que um servidor 

público federal estava no comando da saúde pública estadual, situação encontrada em treze 

dos dezenove estados brasileiros existentes na época (MOLESINI, 2011).  

Sinaliza-se que as modificações no órgão da saúde realizadas imediatamente após a 

Revolução de 1930 não agradaram alguns médicos vinculados à extinta Secretaria de Saúde e 

Assistência Pública, que até outubro de 1930 era gerida por Barros Barreto e independente 

técnico-administrativamente. Isso foi registrado pelo diretor do 2º Centro de Saúde, o médico 

Mário Andréa dos Santos, em seu relatório de atividades referente ao ano de 1931:  

 

Cabe-me consignar a decepção e tristeza causadas entre os funccionarios da 

Saúde Publica deste Estado, com o acto do primeiro governo revolucionário, 

transformando a Secretaria de Saúde em Directoria Geral, annexada á 

Secretaria do Interior. Fôra positivamente um regresso e uma diminuição na 

organização sanitaria da Bahia, nem se podendo considerar como medida 

economica do momento, porquanto, as dotações orçamentarias estabelecidas, 

não se justificava semelhante transformação, tanto mais quanto, com a 

organização actual, não houve nenhuma queda de efficiencia nos serviços 

que, de facto, gosam, como na antiga Secretaria, de toda independencia, pela 

superioridade de seus dirigentes e elevada mentalidade do Sr. Dr. Secretario 

do Interior. Entretanto não se poderá prever, de futuro, se outros dirigentes 

possam ter igual procedimento. São serviços, os de saúde pública, de acção 

rápida, precisos e de conhecimentos technicos, não devendo depender de 

uma secretaria, por sua natureza, de visão preferentemente política (BAHIA, 

1931, p. 04).  

 

O discurso acima revela que as modificações feitas no aparelho de Estado da saúde 

reduziram sua autonomia administrativa e o deixou susceptível aos humores do cenário 

político. Essas medidas contrariavam parte dos interesses da elite médica brasileira, que desde 

o final dos anos 1910 reivindicava maior autonomia do órgão da saúde em relação à 

interferência político-partidária, pois estes consideravam a saúde pública um campo 

essencialmente técnico e fora da órbita política, embora dependesse desta para aprovar 

projetos de interesse ao campo, conforme aponta Hochman (2012).  
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Neste contexto de mudanças político-econômicas e administrativas, não se identifica 

registro de mudanças no processo de trabalho da enfermeira no campo da saúde pública e a 

sua relação com o Estado baiano permaneceu inalterada, quando comparada ao período 1925-

1930. Isso significa que o trabalho da enfermeira continuou focalizado na realização do 

controle social por meio da visita domiciliar, vigilância higiênica e educação sanitária, 

práticas essenciais para a política de saúde pública cujo foco era a prevenção de doenças por 

meio da aplicação dos dispositivos do higienismo e o controle das doenças infectocontagiosas 

que prejudicavam as relações comerciais brasileiras.  

Assim sendo, nas décadas de 1930 e 1940 verifica-se que o trabalho da enfermeira no 

campo da saúde pública manteve-se vinculado predominantemente aos dispensários e centros 

de saúde (contava-se com doze enfermeiras-visitadoras em cada um dos três centros de saúde 

da Capital, todas diplomadas pela Escola de Enfermagem do Departamento de Saúde Pública 

da Bahia) (BAHIA, 1934), subsidiando a política de saúde no tocante à propaganda/educação 

sanitária, à vigilância permanente dos hábitos de vida das pessoas e à garantia do 

cumprimento das ordens médico-sanitárias nos domicílio e comunidades
36

.  

No processo de trabalho da enfermeira, a atividade educativa continuava estratégica 

para a política de saúde nos anos 1930 e 1940, pois permitia a instrução da população acerca 

das questões sanitárias e a prevenção da ocorrência de epidemias em domicílio, além de atrair 

as pessoas aos dispensários e centros de saúde. Para isso, as enfermeiras faziam palestras nos 

serviços de saúde (salas de espera), distribuíam folhetos de propaganda sanitária e orientavam 

a população quanto às recomendações médico-higiênicas no momento da visita domiciliar
36

.  

Chama-se atenção para o fato da visita domiciliar feita pelas enfermeiras ser destacada 

em todos os relatórios de atividades executadas nos centros de saúde nas décadas de 1930 e 

1940, sendo considerada pelos diretores destes centros uma prática vantajosa por “(...) educar, 

sob o ponto de vista sanitario, a parte da população mais ignorante, cheia de preconceitos e 

crendices de toda natureza”, e que garantia a eficiência dos serviços de saúde (BAHIA, 1933, 

p.06). Todos esses relatórios registraram o quantitativo (significativo) de visitas feitas pelas 

enfermeiras, que por meio desta prática efetuava também o cadastramento de pessoas nos 

serviços de saúde, particularmente de recém-nascidos, crianças, gestantes e pessoas 

acometidas pela tuberculose; acompanhava gestantes, recém-nascidos e crianças; fiscalizava o 

cumprimento das ordens médicas, as condições gerais das habitações e os hábitos de vida da 

população; executava medidas de vigilância epidemiológica, sobretudo a coleta informações 

                                                           
36

 Bahia (1931); Bahia (1932a); Bahia (1932b); Bahia (1933); Bahia (1934); Bahia (1940a); Bahia (1940b); 

Bahia (1940c); Bahia (1941); Bahia (1947a); Bahia (1947b); Bahia (1950).  
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que seriam encaminhadas aos médicos para subsidiar a adoção de medidas médico-sanitárias; 

e executava o controle do estado de saúde das pessoas, principalmente daquelas acometidas 

pela tuberculose e doenças infecto-parasitárias
36

.
 
 

A despeito da importância do trabalho de visitação domiciliar, “que tem por finalidade 

promover e coordenar atividades epidemiológicas e sociais relevantíssimas”, as enfermeiras 

eram submetidas a condições de trabalho precárias e desgastantes. Essa precariedade fazia 

com que as doze enfermeiras que trabalhavam no 3º Centro de Saúde não fossem suficientes 

para cobrir a zona urbana e a zona suburbana vinculada ao serviço de saúde (Plataforma, 

Escada, São Caetano, Praia Grande, Peri-Peri e São Tomé), dado que “por falta de transporte, 

têm elas (as enfermeiras, grifo meu) de vencer, com prejuíso de tempo e sérias dificuldades, 

ladeiras íngremes e distâncias incríveis no desempenho de suas tarefas meritórias” (BAHIA, 

1947b, p. s/p).  

As condições de trabalho precárias também sobrecarregavam o trabalho das 

enfermeiras, como sinalizou o diretor do 3º Centro de Saúde ao relatar que a Enfermeira 

Chefe estava submetida a uma sobrecarga de trabalho “a ponto de não ser possível atender ás 

suas verdadeiras funções, que é de orientadora das enfermeiras”. O diretor prossegue: “é mais 

uma Secretária do que mesmo uma Enfermeira Chefe” e isso “não está certo de forma 

nenhuma e deve ser tomado na devida consideração, pois não é justo que lhe estejamos 

disvirtuando o cargo e sobrecarregando-lhe os trabalhos” (BAHIA, 1940c, p.24-25).   

Apesar disso, a Enfermeira Chefe, por ser “uma auxiliar tão escrupulosa como 

dedicada”, sacrificava-se pelo “bem da causa publica, pois doente, não raro, jamais deixou de 

estar no posto do dever, cumprindo dedicada e inteligentemente as suas obrigações” (BAHIA, 

1940c, p.24-25). No mesmo ano, o diretor do 2º Centro de Saúde afirmou: “não me farto de 

realçar o auxilio abnegado das Visitadoras Sanitárias (as enfermeiras sanitárias, grifo meu), 

sempre prontas para todas as situações” (BAHIA, 1940b, p.01). 

Note-se que o trabalho da enfermeira era concebido como um não trabalho, o que 

remete às palavras de Marie-Françoise Colliére (1999, p.80-1): o trabalho da enfermeira era 

um meio de servir aos doentes, aos médicos e às instituições, sendo que “servir investe a 

enfermeira de uma verdadeira missão” que lhe é confiada e “não exige apenas a consciência 

de um dever a cumprir, mas o “dom” de toda a sua pessoa para assegurar o sucesso de uma 

grande causa”. Essa mesma autora refere ainda que “o cumprimento desta missão exige 

renúncia e o esquecimento de si, (...) para se dedicar àqueles que trata, para os consolar na 

desgraça”. Assim compreendido, o trabalho da enfermeira era uma atividade que auxiliava 
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abnegadamente os médicos e o Estado em prol da “causa pública”, ainda que o trabalho fosse 

precarizado e não houvesse recompensa econômica e social.   

No que se refere à qualificação da enfermeira, verifica-se que a Escola de Enfermeiras 

da extinta SSAP
37

 funcionou regularmente nas décadas de 1930 e 1940 e teve um regulamento 

aprovado em 17 de dezembro 1937, momento em que se reorganizou o corpo de Enfermeiras 

Visitadoras da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública (BAHIA, 1937). Por este 

motivo, as candidatas que fossem aprovadas em concurso público para um dos cargos de 

enfermeira do órgão estadual da saúde só seriam nomeadas se apresentassem diploma emitido 

pela Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde Pública da Bahia (EEDSPB) e 

registrado no Departamento de Assistência Médico-Social
38

 (BAHIA, 1937; BAHIA, 1938). 

 Identifica-se também que após sucessivas modificações no aparelho de Estado da 

saúde, preservou-se a divisão social e técnica do trabalho em enfermagem, como se instituiu 

em 1925 na SSAP (quadro 09). 

 

Quadro 09: Organização do quadro de enfermeiras vinculadas ao Departamento de Saúde 

Pública da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública no ano de 1937. 
 

Cargo Local de trabalho Quantitativo Salário  

Enfermeira 

Inspetora 
Departamento de Saúde Pública 01 3:600$000 

Enfermeira Chefe 

- Centros de Saúde. 

- Inspetoria de Tuberculose. 

- Departamento da Criança 

- 01 em cada centro de saúde. 

- 02 na Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose. 

- 01 no Departamento da Criança. 

3:600$000 

Enfermeira 

Visitadora 

- Centros de Saúde. 

- Departamento da Criança.  

- Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose. 

- 08 em cada centro de saúde 

- 18 no Departamento da Criança 

- 08 na Inspetoria de Profilaxia da 

Tuberculose. 

3:000$000 

Fonte: Decreto nº 10.443, de 15 de dezembro de 1937 (BAHIA, 1937). 

 

 

 

                                                           
37

 Em 1937, essa escola denominava-se Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde Pública.  

38
 Repartição responsável por fiscalizar o exercício profissional de médicos, dentistas, farmacêuticos, 

enfermeiras, parteiras e veterinários.   
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 Embora se tenham alterado os nomes dos cargos, mantiveram-se as funções e os 

salários similares aos da década de 1920, exceto o da Enfermeira Inspetora, que em relação à 

Enfermeira Chefe de 1925 teve uma redução salarial de 1:200$000 (ver imagem 02). 

Observa-se também que os salários e o quantitativo de enfermeiras vinculadas ao 

Departamento de Saúde Pública diferenciavam-se pela posição hierárquica que estas 

ocupavam na divisão técnica do trabalho, reproduzindo uma organização do trabalho baseada 

na divisão entre o trabalho manual (Enfermeira Visitadora) e o trabalho intelectual 

(Enfermeira Inspetora e Enfermeira Chefe), com maior preço do último. 

 Ressalta-se que no âmbito da saúde pública baiana, a divisão técnica do trabalho em 

enfermagem ocorreu entre trabalhadoras com o mesmo nível de qualificação, mas que tinham 

uma posição hierárquica diferenciada pelo cargo ocupado no aparelho de Estado da saúde. 

Este fato diferenciava-se do que ocorreu na Inglaterra do século XIX, quando a profissão da 

enfermeira foi institucionalizada a partir da divisão social do trabalho entre duas categorias, as 

ladies-nurses (oriundas de uma classe social mais elevada e com formação voltada para o 

ensino e supervisão de pessoal) e as nurses (oriundas de uma classe socioeconômica 

“inferior”, com formação direcionada para execução de atividades manuais do processo de 

trabalho em enfermagem) (MELO, 1986). Distinguia-se também do que ocorria na Capital 

Federal nos anos 1930 e 1940, onde o processo de trabalho em enfermagem na saúde pública 

era executado por enfermeiras diplomadas (responsáveis pela supervisão e formação de 

trabalhadoras) e por visitadoras sanitárias, que executavam o trabalho manual e eram menos 

qualificadas tecnicamente.  

A particularidade da divisão social e técnica do trabalho em enfermagem na Bahia é 

descrita no Regulamento da EEDSPB, publicado em 1937. Nesse documento (anexo A
39

), 

identificam-se mudanças na organização da escola, que funcionava com base no Regulamento 

da EESSAP, datado de 1925. As principais alterações foram as seguintes: a Escola destinava-

se à formação de Visitadoras Sanitárias (ver imagem 01), também designadas enfermeiras-

visitadoras, ao invés de enfermeiras profissionais, gerais ou especializadas, conforme se 

previu em 1925; a gestão da escola seria realizada pelo Diretor Geral do Departamento de 

Saúde Pública, não mais por uma Enfermeira Chefe diplomada pela EEDNSP; os requisitos 

para ingresso na escola eram similares aos da EESSAP, exceto a exigência da candidata 

apresentar no ato da matrícula o diploma de professora, bacharela, dentista, farmacêutica, 

                                                           
39

 Apesar deste documento estar disponível no Arquivo Público do Estado da Bahia, resolveu-se anexá-lo a esta 

pesquisa  porque o mesmo não foi publicado juntamente ao Decreto nº 10.443 (BAHIA, 1937), devido ao estado 

de conservação precário do mesmo e a sua importância para a pesquisa da história da enfermagem baiana.  
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obstetriz ou contadora. Caso não tivesse um desses diplomas, a candidata faria uma prova de 

habilitação (ANEXO A).   

Chama atenção o fato da EEDSPB ter em seu currículo apenas um componente 

específico ao campo da enfermagem (Técnica de Enfermagem e Administração Hospitalar), o 

que representa uma redução significativa da quantidade desses componentes curriculares em 

relação ao currículo de 1925 (ver quadro 06). Ademais, a formação de enfermeiras-visitadoras 

seria ministrada exclusivamente por professores/médicos vinculados à Secretaria de 

Educação, Saúde e Assistência Pública ou de outras Faculdades de Medicina, todos indicados 

pelo Diretor Geral do Departamento de Saúde Pública da Bahia (ANEXO A).  

Esse modelo de formação estava em desacordo com o modelo delineado pela Missão 

Parsons nos anos 1920 e com o Decreto nº 20.109/1931, que regulamentava o exercício da 

enfermagem no Brasil e estabelecia critérios para equiparação das escolas de enfermagem à 

escola oficial padrão (Escola de Enfermeiras Anna Nery do DNSP – antiga EEDNSP).  No 

art. 7º desse decreto, estabeleceu-se que as escolas de enfermagem deveriam ser administradas 

por enfermeiras diplomadas, com curso de aperfeiçoamento e experiência profissional em 

instituições similares; e que o ensino teórico-prático dos componentes específicos ao campo 

da enfermagem seriam ministrados por enfermeiras diplomadas e por um prazo de tempo 

estipulado pela Escola Anna Nery do DNSP (BRASIL, 1931).  

Neste sentido, depreende-se que a formação de enfermeiras no bojo da saúde pública 

baiana diferenciava-se daquele posto em prática na Capital Federal nas décadas de 1930 e 

1940 e na cidade de São Paulo, após a fundação da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo, em 1942. Nestes locais, a formação de enfermeiras atendia aos padrões 

estabelecidos no Decreto nº 20.109/1931 e modificou-se pari passu às transformações na 

esfera político-econômica e na política de saúde, como se discutiu no capítulo anterior.  

Na Bahia dos anos 1930 e 1940, o processo de trabalho da enfermeira no campo da 

saúde pública não foi modificado em relação ao decênio anterior, dado que o padrão de 

intervenção da política de saúde neste período pautava-se no sanitarismo/higienismo da 

década de 1920. No mesmo período histórico, a política de saúde na Capital Federal e em São 

Paulo assumia como foco, paulatinamente, a atenção médico-hospitalar individual, em 

detrimento das ações de saúde pública destinadas à coletividade (HOCHMAN, 2005).  

Essas diferenças decorriam do ritmo desigual de desenvolvimento econômico e da 

estrutura social nesses estados: enquanto em São Paulo e no Rio de Janeiro estava em curso 

um processo de urbanização e de industrialização, o que demandava a reestruturação dos 

serviços de saúde, a Bahia dos anos 1930 e 1940 mantinha um padrão de acumulação 
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predominantemente agrário e parcamente voltado à produção industrial. Em outras palavras, 

não havia uma mudança acelerada em curso na base material da sociedade baiana. 

Com efeito, a política de saúde e o trabalho da enfermeira na Bahia desenvolveram-se 

desigualmente em relação a outras regiões do País, mesmo que a intenção inicial dos 

formuladores da política estadual de saúde em 1925 fosse implantar um projeto de 

enfermagem profissional similar ao que foi implementado na Capital Federal. Isto revela que 

a política de saúde e o trabalho da enfermeira são práticas sociais organicamente articuladas à 

estrutura político-econômica da sociedade, sendo que o desenvolvimento histórico de ambos é 

mediado pelo desenvolvimento da base material da sociedade. 

Com relação ao desenvolvimento do trabalho da enfermeira no campo da saúde 

pública na Bahia, a década de 1940 marca um ponto de inflexão, principalmente após a 

criação da hoje nomeada Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, em 1946. 

A EEUFBA nasceu no bojo de um projeto de modernização encabeçado pelo médico e reitor 

da Universidade da Bahia Edgard Santos e tinha como objetivo principal formar enfermeiras 

para trabalhar em âmbito hospitalar, em consonância com a política nacional de saúde 

nascente. Para tanto, estabeleceram-se convênios com a Fundação Rockfeller e a Fundação 

Kellogg, que forneceram bolsas de estudos às futuras docentes da EEUFBA, e com a Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que cedeu enfermeiras/professoras para 

organizar o trabalho em enfermagem no recém-inaugurado Hospital das Clínicas e para 

implantar o curso da EEUFBA, o primeiro do estado a qualificar enfermeiras profissionais no 

bojo de uma universidade (RISÉRIO, 2013).  

Para implantar o projeto de enfermagem profissional no estado, Edgard Santos 

enfrentou resistências, descontentamentos e protestos por parte dos médicos, que se 

mantinham “escudados nos tradicionais privilégios da hierarquia do magistério, habituados ao 

trabalho descoordenado, dispersivo e muito do agrado dos que se haviam habituado ao 

mandonismo próprio de ambientes pouco desenvolvidos”, Apesar disso, “em poucos anos, a 

Enfermagem estava transformada na Bahia, com repercussões para o Nordeste e o restante do 

País”, sendo que a EEUFBA foi, durante muito tempo, a unidade universitária melhor 

organizada e destacada “(...) pelo aproveitamento das alunas, pela excelência do currículo e 

das atividades didáticas e pelas atividades de extensão, envolvendo a precoce integração 

docente-assistencial, tanto na atividade clínica” como nas atividades de preservação e 

promoção da saúde das coletividades (RISÉRIO, 2013, p.251). 

Como se observa, a criação da EEUFBA impactou no desenvolvimento histórico da 

enfermagem baiana, projetando-se regional e nacionalmente. O início das atividades dessa 
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escola repercutiu imediatamente no funcionamento da EEDSPB, dado que a diretora da 

EEUFBA, a enfermeira Haydée Guanais Dourado, tinha conhecimento da existência da 

EEDSPB e, após solicitação do diretor do Departamento de Saúde, o médico José Silveira, 

elaborou um estudo sobre a situação da enfermagem no Departamento de Saúde Pública da 

Bahia (BRASIL, 1947).  

Neste estudo, Haydée identificou que as visitadoras sanitárias (consideradas auxiliares 

da enfermeira diplomada) tinham as mesmas funções da enfermeira de saúde pública; havia 

número insuficiente de enfermeiras para implementar as mudanças desejadas; o trabalho das 

visitadoras sanitárias e do pessoal auxiliar (atendentes) vinculados a outros serviços de saúde 

do Departamento de Saúde era pouco eficiente; e o Departamento tinha dificuldade em 

expandir sua ação ao interior do estado (BRASIL, 1947). 

Partindo do pressuposto de que “nenhum Departamento de Saúde moderno, que tenha 

sua organização pautada pelos princípios atualmente aceitos no nosso país, pode prescindir de 

enfermeiras de saúde pública”, sugeriu-se que o Departamento implantasse em sua estrutura 

organizacional uma Seção de Enfermagem
40

, que seria responsável por coordenar e direcionar 

todas as atividades de enfermagem no campo da saúde pública; compusesse um quadro de 

vinte e seis enfermeiras para atender as necessidades urgentes do Departamento no período 

1948-1952; mantivesse o quadro de visitadoras, que deveriam trabalhar sobre a supervisão da 

enfermeira; expandisse gradualmente o serviço de enfermagem para o interior do estado; 

readequasse as funções e o nome do cargo de Enfermeira Visitadora para Visitadora Sanitária, 

dado que o substantivo “enfermeira” só poderia ser utilizado pelas trabalhadoras que 

possuíssem o diploma de enfermeira emitido por escolas de enfermagem reconhecidas pelo 

Estado, como exigido no Decreto nº 20.109/1931 (BRASIL, 1947, p.02).  

No que concerne à qualificação das trabalhadoras em enfermagem, Haydée anunciou o 

início das atividades da Escola de Enfermagem da Bahia, que “mantida pelo governo federal, 

espera vir ao encontro das necessidades do Estado, num esfôrço sincero de contribuir para o 

desenvolvimento gradual e seguro da enfermagem nesta unidade da Federação”, de modo a 

obter como resultado final “a aspiração comum de abastecer nossas populações de melhor 

serviço de enfermagem” (BRASIL, 1947, p. 04).  

Neste entendimento, Haydée sugeriu que o Departamento de Saúde poderia auxiliar na 

captação de alunas para o curso de enfermagem recém-criado, inclusive a Escola de 

                                                           
40

 Com a extinção da SSAP, o Serviço de Enfermeiras Sanitárias, criado em 1925 e que tinha funções similares à 

Seção de Enfermagem sugerida por Haydée, também foi extinto.  
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Enfermagem da Bahia forneceria bolsas de estudos para doze egressas de Escolas Normais, e 

a readequação da EEDSPB, que “passaria a ter outra denominação e manteria um curso de 

Visitadoras Sanitárias”, que deveria ser ministrado por médicos e enfermeiras e cuja “direção 

executiva (...) deve ser delegada à enfermeira de maior responsabilidade no Estado, 

provavelmente a que chefiar a Secção de Enfermagem” (BRASIL, 1947, p. 05). 

 A readequação da EEDSPB ocorreu em 17 de fevereiro de 1951, data em que se 

instituiu a Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social e se alterou o nome da Escola de 

Enfermeiras do Departamento de Saúde para Escola de Visitadoras (BAHIA, 1951), 

corroborando a perspectiva de que a EEUFBA contribuiu diretamente para a adequação 

formal da EEDSPB, firmando-se em território baiano como a escola oficialmente reconhecida 

para a formação de enfermeiras profissionais.   

 À luz das considerações desse tópico, constata-se que entre 1930 e 1951 não houve 

alteração no conteúdo do processo de trabalho da enfermeira, dado que esta trabalhadora 

manteve o mesmo padrão de trabalho do período anterior, em que pese tenham ocorrido 

transformações institucionais na organização da saúde pública baiana e no modo do Estado 

nacional intervir na sociedade pós-golpe de outubro de 1930. Assim, o trabalho da 

mulher/enfermeira possibilitava ao Estado domesticar os corpos e operacionalizar o controle 

social por meio da educação sanitária, vigilância epidemiológica e visita domiciliar, conforme 

preconizado desde o Código Sanitário de 1925.  

Tais considerações levam a inferir que as décadas de 1920, 1930 e 1940 caracterizam-

se mais por continuidades do que rupturas no conteúdo do processo de trabalho da enfermeira 

e na relação deste com o Estado baiano, que começou a se alterar após a criação da EEUFBA. 

Esta escola surgiu num contexto em que a política de saúde e o trabalho da enfermeira 

redirecionavam-se gradativamente para a atenção hospitalar, de modo a acompanhar as 

mudanças em curso no padrão de acumulação brasileiro e na estrutura social do País.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise da relação entre Estado e trabalho da enfermeira na Bahia possibilitou 

apreender aspectos predominantes da política de saúde pública e do trabalho da enfermeira na 

Bahia, no período 1925-1951, bem como os fatores que determinaram essa relação.  

Em relação à política de saúde instituída pelo Estado baiano em 1925, verificou-se que 

o seu conteúdo era similar ao da política nacional de saúde, sendo constituído com base no 

Código Sanitário federal de 1923. Por meio do Código Sanitário estadual de 1925, o Estado 

baiano regulava, normatizava e enquadrava crescentemente o espaço urbano (principalmente a 

capital do estado) e a vida da sociedade, com o intuito de higienizar os hábitos das classes 

sociais economicamente desfavorecidas, sanear as cidades e impedir a ocorrência de 

epidemias de doenças infectocontagiosas que prejudicavam as relações comerciais. Para isso, 

o Estado utilizava predominantemente os dispositivos da ideologia higienista, as ações de 

vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, educação sanitária e visita domiciliar; tudo 

isso para garantir o cumprimento das normas previstas no Código Sanitário de 1925.  

Nas décadas de 1930 e 1940, constatou-se que o padrão de intervenção da política de 

saúde baiana pautava-se no sanitarismo/higienismo dos anos 1920, a despeito das 

modificações realizadas na burocracia estadual da saúde por indução da ordem política 

vigente à época. Neste ínterim, a política de saúde na Capital Federal e em São Paulo voltava-

se progressivamente à atenção hospitalar, em detrimento das ações de saúde pública, o que 

revela o ritmo desigual de desenvolvimento da política de saúde pública no Brasil e, ao 

mesmo tempo, o desenvolvimento econômico desigual entre os estados brasileiros.   

No que concerne ao trabalho da enfermeira na Bahia, este foi institucionalizado no 

campo da saúde pública a partir de 1925 e em um contexto de modernização institucional em 

saúde pública. Seguindo a experiência federal, o Estado baiano instituiu a qualificação da 

força de trabalho feminina e a inseriu no campo da saúde pública para operacionalizar as 

ações inerentes ao cargo de enfermeira (Enfermeira Distrital e Enfermeira Sanitária, na 

década de 1920; Enfermeira Chefe e Enfermeira Visitadora, nos anos 1930 e 1940), conforme 

o modelo de enfermagem profissional implantado na Capital Federal a partir de 1923. 

Outros aspectos apreendidos no processo de análise das fontes textuais foram as 

características do trabalho da enfermeira no contexto dos anos 1920, 1930 e 1940. Sobre isso, 

verificou-se que o trabalho da enfermeira foi inserido no aparelho de Estado da saúde para 

operacionalizar ações de educação sanitária, visita domiciliar e vigilância higiênica (vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária), sendo que essas ações constituíram o trabalho da 
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enfermeira na saúde pública baiana entre 1925 e 1951. Ademais, as evidências históricas 

apontam que o trabalho da enfermeira foi instituído inequivocamente para difundir os 

preceitos do higienismo; para fiscalizar e enquadrar os comportamentos da população; e para 

servir de elo entre o serviço de saúde e a comunidade, agindo como auxiliar do trabalho 

homem/médico e facilitando o cumprimento das ordens médico-sanitárias.  

Assim caracterizado, o trabalho da enfermeira era fundamental para operacionalizar o 

controle social pretendido por frações da classe dominante, particularmente da elite médica 

que ascendeu ao aparelho de Estado nacional em 1920 e, em âmbito estadual, do grupo de 

médicos ligado ao gestor estadual da saúde (Barros Barreto). Ressalta-se que o trabalho da 

enfermeira permitia o levantamento de dados epidemiológicos; a difusão dos preceitos 

higienistas por meio da educação sanitária; a educação da população (numa perspectiva 

instrumental, de instrução para o alcance dos objetivos higiênicos); a fiscalização e o 

monitoramento in loco das condições de vida e saúde da população; a aplicação de medidas 

corretivas e punitivas em caso de descumprimento do código sanitário; e o encaminhamento 

das irregularidades identificadas às autoridades sanitárias a aos médicos.   

Deste modo, confirma-se o pressuposto de que o Estado utilizou estrategicamente a 

força de trabalho feminina para assegurar a operacionalização de suas políticas, em particular 

a política de saúde, manter a ordem necessária à implantação da política de saúde pública, 

realizar o controle social e higienizar a vida de homens, mulheres e crianças. Comprova-se 

também que não houve alteração no conteúdo do trabalho da enfermeira entre 1930 e 1951, 

dado que essa trabalhadora manteve o mesmo padrão de trabalho do período anterior, em que 

pese tenham ocorrido transformações institucionais na organização da saúde pública baiana e 

no modo do Estado nacional intervir na sociedade pós-golpe de Estado de 1930. 

Ainda com relação à enfermeira no âmbito da saúde pública baiana, identificou-se que 

esta trabalhadora era uma funcionária de carreira e somente era admitida mediante concurso 

público. O salário pago a essa trabalhadora era inferior ao das demais carreiras masculinas 

que exigiam diploma de qualificação (médicos, farmacêuticos, dentistas e engenheiros), 

revelando que no campo da saúde pública havia uma divisão sexual do trabalho que 

reproduzia na esfera pública do trabalho as relações desiguais de gênero estabelecidas no bojo 

da sociedade patriarcal brasileira. Em razão disso, o lugar da enfermeira era hierarquicamente 

inferior ao dos homens/médicos, embora fosse exigida dessa trabalhadora qualificação 

técnica, o que reforça a imagem da enfermeira como auxiliar do médico. 

Além da divisão sexual do trabalho, identificou-se acentuada divisão social e técnica 

do trabalho em enfermagem, que determinaram a organização do trabalho em enfermagem  no 
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campo da saúde pública e condicionaram o lugar da enfermeira ao cargo ocupado por essa 

trabalhadora na estrutura formal do aparelho de Estado da saúde. Outrossim, a divisão social e 

técnica do trabalho em enfermagem fragmentou o trabalho da enfermeira no campo da saúde 

pública em atividades ditas intelectuais (realizadas pela Enfermeira Chefe/Enfermeira 

Inspetora e pela Enfermeira Distrital/Enfermeira Chefe) e aquelas voltadas ao trabalho manual 

(Enfermeira Sanitária/Enfermeira Visitadora), com maior preço atribuído ao primeiro.  

 Sobre a qualificação da força de trabalho da mulher/enfermeira, observou-se que a 

Escola de Enfermeiras da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública (posteriormente, 

designada Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde Pública da Bahia) era 

responsável por qualificar a força de trabalho feminina utilizada na saúde pública baiana. O 

modelo de formação proposto em 1925 foi uma transposição do modelo nightingaleano 

implantado na Capital Federal a partir de 1923, o que indica forte influência do governo 

federal na conformação da política estadual de saúde nos anos 1920.  

Entretanto, esse modelo de formação não foi implantado na Bahia e a 

EESSAP/EEDSPB formava enfermeiras-visitadoras (também conhecidas como visitadoras 

sanitárias), ao invés de enfermeiras profissionais, como pretendiam os formuladores da 

política estadual de saúde em 1925. Isso se tornou evidente após a criação da Escola de 

Enfermagem da Bahia (atual EEUFBA), em 1946, que emergiu no cenário baiano como uma 

escola formadora de enfermeiras profissionais, oficialmente reconhecida e equiparada à 

Escola de Enfermeiras Anna Nery do DNSP.  

Por esse motivo, corrobora-se a perspectiva de que a EESSAP/EEDSPB não alcançou 

os requisitos exigidos no Decreto nº 20.109/1931 para ser uma escola formadora da 

enfermeira profissional, oficialmente reconhecida e equiparada à escola padrão, o que limitou 

a finalidade dessa organização para a qualificação de enfermeiras-visitadoras (entre 1925 e 

1951) e de visitadoras sanitárias (após 1951). Certamente, a EEUFBA foi responsável pela 

readequação formal da EEDSPB e, assim, firmou-se no estado da Bahia como a primeira e 

única escola de enfermagem (entre 1946 e 1951) a qualificar profissionalmente enfermeiras.  
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ANEXO A – Regulamento da Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde Pública. 
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ANEXO B – Programa de Enfermagem para o Departamento de Saúde da Bahia. 
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